
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia tumbuh dan berkembang dalam berbagai lingkungan, seperti: 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran 

manusia dalam menjalankan kehidupan memunculkan adanya suatu hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Hak dan kewajiban manusia 

sering dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 tentang HAM menjelaskan bahwa: “Hak Asasi 

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 

wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.  

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci tentang 

HAM, yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk memperoleh 

pendidikan. 

 Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi suatu bangsa. 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan 

kualitas pendidikan, serta tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Pendidikan pada hakikatnya adalah hak dasar bagi setiap masyarakat, keberadaan 

pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki 
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legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: ”Setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 

31 ayat (2), yang berbunyi: ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya pasal 31 ayat (3), 

dituangkan pernyataan yang berbunyi: ”Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang”.  

 Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam 

jangka menengah dan jangka panjang, namun sampai dengan saat ini masih 

banyak masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh 

pendidikan bermutu. Masalah pendidikan untuk masyarakat miskin muncul 

dikarenakan berbagai faktor, antara lain: kecenderungan meningkatnya biaya 

pendidikan dan pembiayaannya ditanggung sendiri dalam sistem tunai, serta tidak 

ada biaya untuk pendidikan karena masyarakat miskin lebih mengutamakan biaya 

untuk makan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama 

dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting 

karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang 

kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga pemerintah 

berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh 

layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Dengan 

adanya pelayanan hak mendapatkan pendidikan diharapkan dapat memberi 
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kemudahan bagi siswa pada umumnya dan masyarakat kurang mampu untuk 

meraih sukses. 

 Memberikan pelayanan hak mendapatkan pendidikan bagi warganya 

merupakan tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena itu pemerintah 

selaku pelayan yang harus memenuhi akan hak-haknya bagi warganya seperti 

pendidikan dasar wajar 9 tahun. Ada hak ada pelayanan, namun saat ditemukan 

anak yang putus sekolah gara-gara orangtuanya tak sanggup lagi untuk 

membiayainya dan terganjal adanya berbagai pungutan sekolah dan kemudian 

haknya sudah disampaikan kepada pemerintah dan tidak ada tanggapan, ini berarti 

haknya terabaikan. Berikut ini adalah contoh yang tidak sesuai dengan adanya hak 

pelayanan pendidikan yaitu Sekolah Menengah Pertama di Kaliwungu melakukan 

pungutan kepada siswanya paska kelulusan seperti untuk komite Rp. 525.000,-, 

SPI Rp. 200.000,-, kenang-kenangan Rp. 100.000,-, lainnya untuk membayar 

perpisahan Rp. 55.000,-, katalog dan administrasi UN Rp. 100.000,- hingga foto 

Rp. 15.000,-. Selain itu ada sekolah di Plantungan yang setiap harinya menarik 

iuran Rp. 1.000,- dari siswanya. Bahkan ada juga sekolah yang menarik pungutan 

setiap kali daftar ulang siswa hingga seragam sekolahpun dibisniskan. 

(www.radarpekalonganonline.com pada tanggal 16 Januari 2015). 

 Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menanamkan akan 

pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang 

dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak melenceng dari 

apa yang diharapkan. Menurut Zein (2012:70-71), upaya dalam mengukur 

kemajuan dan kemunduran hak atas pendidikan dapat mengacu pada: 
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1. Ketersediaan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. 

2. Angka putus sekolah. 

3. Partisipasi warga yang meningkat dalam kebijakan pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti selaku mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap 

pemenuhan hak mendapatkan pendidikan pada masyarakat kurang mampu. 

Karena hal tersebut erat kaitannya dengan kurikulum Program Studi PPKn. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada Mata Kuliah Hak Asasi Manusia (HAM) Semester V, dalam 

pembahasan materi mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kajian mengenai 

hak atas pendidikan juga erat kaitannya dengan materi Pendidikan Pancasila dan  

Kewarganegaraan, khususnya yang disajikan di kelas X semester gasal. Standar 

Kompetensi (SK) adalah menampikan peran serta dalam upaya pemajuan, 

penghormatan, dan perlindungan HAM, sedngkan Kompetensi Dasar (KD) yaitu 

menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. 

Oleh karena itu peneliti memilih judul: Pelayanan Hak Mendapatkan 

Pendidikan pada Siswa Kurang Mampu (Studi Kasus Pelaksanaan Program 

Sintawati  di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen). 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk pelayanan hak mendapatkan pendidikan pada siswa kurang 

mampu di SMA Negeri 1 Gondang kabupaten Sragen? 

2. Adakah kendala pelayanan hak mendapatkan pendidikan pada siswa kurang 

mampu di SMA Negeri 1 Gondang kabupaten Sragen? 

3. Adakah solusi untuk mengatasi kendala pelayanan hak mendapatkan 

pendidikan pada siswa kurang mampu di SMA Negeri 1 Gondang kabupaten 

Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai sarana 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara 

terarah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan bentuk pelayanan hak mendapatkan pendidikan pada siswa 

kurang mampu di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen. 

2. Mendeskripsikan kendala pelayanan hak mendapatkan pendidikan pada siswa 

kurang mampu di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen. 

3. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala pelayanan hak mendapatkan 

pendidikan pada siswa kurang mampu di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten 

Sragen. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun 

teoritis. Penjelasan dari masing-masing manfaat ialah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi masyarakat kurang mampu pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dan bahan 

masukan pada penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai 

pelayanan hak mendapatkan pendidikan pada siswa kurang mampu di SMA 

Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon 

pendidik, sehingga dapat ditransformasikan kepada peserta didik serta 

masyarakat Indonesia pada umumnya. 
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E. DAFTAR ISTILAH 

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

keberadaaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia (Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia). 

2. Siswa adalah suatu komponen input dalam proses pendidikan (Hamalik, 

2007:115). 

3. Miskin adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya 

sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu 

memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut 

(Soekanto, 2009:320). 

4. Program Sintawati adalah  program bagi warga Kabupaten Sragen untuk 

kegiatan pengentasan kemiskinan khususnya dalam bidang pendidikan 

(Peraturan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2012). 

 


