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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan sebuah karunia dan anugrah terindah dari tuhan 

untuk setiap insan manusia dalam ikatan perkawinan. Kehadiran anak 

dalam suatu ikatan perkawinan sangatlah dinanti-nanti dan menjadi suatu 

hal yang dapat merubah kehidupan seorang suami maupun istri agar 

menjadi lebih bermakna. Tidak hanya dalam suatu ikatan perkawinan, 

anak juga menjadi aset yang sangat  berharga untuk sebuah negara dalam 

mewujudkan cita-cita bangsa serta menjadi pioner yang berpengaruh 

dalam menentukan pembangunan bangsa di masa depan. Sehingga 

sangatlah penting memberikan perhatian khusus terhadap anak agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Dalam sistem hukum Indonesia istilah anak sering disebut dengan 

orang yang belum dewasa (minderjarig) atau orang yang masih dibawah 

umur.
1
 Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak ) adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Dalam rangka mewujudkan tumbuh kembang anak salah satunya 

dengan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Pendidikan 

merupakan suatu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-
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undang Dasar 1945 yaitu : melindungi segenaap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak sebagai aset 

bangsa harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar dapat 

membawa negara semakin baik di masa depan, sehingga hubungan antara 

keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan.
2
  

Dikarenakan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, 

pendidikan juga merupakan suatu hak bagi anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) 

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa 

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakat. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional) juga mengatur mengenai hak untuk 

mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara. 

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat (2) berbunyi “ 

warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh layanan khusus”. Anak merupakan 
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warga negara sehingga dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan 

pendidikan bagaimana halnya yang terdapat dalam ayat (1) maupun (2) 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. 

Dalam berjalannya waktu, Indonesia yang telah mengalami banyak 

perkembangan menjadikan tingkat pergaulan bebas meningkat. Hal ini 

diakibatkan dengan banyaknya budaya barat yang masuk dan seiring 

dengan rendahnya taraf pendidikan serta keadaan ekonomi yang kurang 

stabil pula, menjadikan hal-hal tersebut menjadi faktor utama terjadinya 

pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas ini menyebabkan rentan 

terjadinya penyakit HIV/AIDS bagi para orang yang melakukannya. Sejak 

pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 hingga bulan juni tahun 2018 

lalu, Kementrian Kesehatan mencatat keberadaan HIV/AIDS telah 

mencapai angka 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di 

Indonesia dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun 

serta dari tinngktan umur lainnya.
3
 

Dengan tingkat penderita yang begitu besar, terdapat golongan 

anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Ini disebabkan oleh keturunan 

dari kdua orang tuanya yang sudah terlebih dahulu terkena HIV/AIDS 

sehingga sejak usia balita mereka sudah harus menerima kondisi yang 

tidak normal layaknya balita lain yang terlahir dalam kondisi sehat. Dari 

data yang ada, di Yayasan Lentera Surakarta saat ini menampung 
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sebanyak 32 anak penderita HIV/AIDS dimana dari keseluruhan anak itu 

terdiri dari usia 4 tahun hingga SMA.
4
 

Pada bulan februari lalu, sebanyak 14 siswa yang mengidap 

HIV/AIDS dimana kesemua anak itu merupakan anak-anak yang berada di 

Yayasan Lentera Solo dipaksa keluar oleh sekolah mereka dikarenakan 

penyakit yang dialami mereka itu.
5

 Akibat kejadian ini, anak-anak 

HIV/AIDS tersebut mendapatkan tindakan diskriminatif yang 

mengganggu hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini 

anak-anak tersebut tidak dapat mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak 

yang khususnya mengenaai hak untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Solo merupakan sebuah kota 

yang mendapatkan predikat sebagai kota layak anak (KLA) kategori utama 

sebanyak dua kali yang ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yakni pada tahun 

2017 dan 2018.
6
 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka 

dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan 

tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana 
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Diskriminatif Bidang Pendidikan Terhadap Anak HIV/AIDS (Studi 

Terhadap Peran Yayasan Lentera Di Kota Surakarta)”. 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Maka peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai penerapan 

pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang mengidap 

penyakit HIV/AIDS. Bahwa telah terjadi kasus tidak diterima atau 

dikeluarkannya anak-anak pengidap penyakit HIV/AIDS di sebuah 

sekolah. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis 

diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai hak anak dalam 

pendidikan? 

b. Bagaimana pengaturan tindak pidana diskriminatif di Bidang 

Pendidikan? 

c. Bagaimana peran yayasan lentera dalam memenuhi hak anak 

HIV/AIDS di  Bidang Pendidikan agar tidak terkena diskrimintaif? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Yang menjdi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai hak 

anak dalam memperoleh pendidikan. 

b. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak untuk 

mendapatkan pendidikan bagi anak yang mengidap penyakit 

HIV/AIDS. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat 

bagi ilmu hukum. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai literasi maupun referensi yang dapat dijadikan 

acuan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum yang 

berlaku dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan 

pendidikan. 

2) Memberikan pemahaman tentang implementasi 

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak 

pengidap HIV/AIDS di Surakarta. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian 

khusus dalam tumbuh kembangnya. Menururt Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) menjelaskan definisi dari anak. 

Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut : 

“Anak adalah sesorang yang blum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Dikarenakan anak merupakan suatu aset berharga yang dimiliki 

oleh bangsa, perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat 

menggangu tumbuh kembangnya pun telah diatur dalam beberapa aturan. 

Perlindungan anak yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemaanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

Anak 

Hak-hak 
Anak 

Hak 
Mendapatkan 
Pendidikan 

Pendidikan 
Formal Anak 

HIV/AIDS 
Putus 

Sekolah 

Tindak Pidana 
Diskriminatif 

bidang 
Pendidikan 
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diskriminasi seperti apa yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Terdapat banyak hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dalam 

hidupnya. Salah satu yang menjadi hak anak tersebut ialah hak untuk 

mendapatkan pendidikan. Dalam menjamin anak mendapatkan pendidikan 

yang layak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur 

hak tersebut dalam pasal 9. Adapun bunyi dari pasal 9 adalah sebagai 

berikut : 

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakat. 

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain. 

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (1a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. 

Selain itu, mengenai pendidikan diatur secara rinci dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

SISDIKNAS). Sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai 

pendidikan di Indonesia, UU SISDIKNAS menyatakan bahwa pendidikan 

terdiri daari pendidikan Formal, Nonformal dan Informal. Pendidikan 

formal yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan secara 
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terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Jenjang 

pendidikan itu sendiri dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan 

tinggi. Mengenai pendidikan ini sendiri pemerintah menerapkan kebijakan 

setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program 

wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa dikenai biaya.
7

 Kebijakan ini dibuat demi 

melindungi hak anak dan demi terciptanya suatu insan yang baik bagi 

bangsa di kemudian hari. 

Indonesia dalam perkembangan zaman hingga saat ini, banyak 

warga negaranya yang mengalami atau mengidap penyakit HIV/AIDS. 

Bermacam-macam faktor yang menyebabkan serta para pengidap 

HIV/AIDS tersebut berada di usia yang beragam pula baik anak yang 

masih berusia balita hingga usia yang sudah cukup tua. Unicef dalam 

merilis kajiannya pada oktober 2012 menjelaskan bahwa dalam waktu tiap 

25 menit di Indonesia, terdapat satu orang baru yang terkena infeksi HIV 

dimana satu dari 5 orang yang terkena berada di bawah usia yang belum 

mencapai 25 tahun.
8
 Anak balita yang positif terinfeksi HIV/AIDS salah 

satu faktor yang menyebabkannya adalah berasal dari orangtua mereka. 

Akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh orangtua anak tersebut 

menyebabkan orangtua mereka terinfeksi HIV/AIDS sehingga saat 

melahirkan, rentan bayi yang dilahirkan terinfeksi turunan dari mereka. 

                                                           
7
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2019, Pukul 17. 15 WIB 
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Saat anak tersebut dilahirkan, tak sedikit dari mereka yang positif 

terserang HIV/AIDS. Sehingga sejak lahirpun mereka telah harus 

menerima kehidupan yang tidak semestinya terjadi atau berbeda dengan 

bayi-bayi lain yang terlahir dengan normal. Setelah melahirkan pula tak 

jarang anak-anak tersebut hidup sendiri atau dirawat tidak oleh orang tua 

mereka. Hal ini dikarenakan beberapa dari orang tua mereka meninggal 

sesaat setelah melahirkan atau bahkan dikarenakan mereka terlahir dengan 

kondisi yang tidak normal atau terinfeksi HIV/AIDS kemudian orang tua 

mereka menitipkan kepada orang lain. 

Anak-anak tersebut sejak mereka dilahirkan telah memikul kondisi 

yang berbeda dengan bayi lainnya. Seiring tumbuh dan berkembangnya 

pun tak jarang mereka tidak dapat diterima dalam lingkungan mereka. 

Masyarakat pada saat ini umumnnya mengganggap sebelah mata orang-

orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini. Bermacam-macam bentuk penolakan 

masyarakat terhadap mereka, salah satu bentuk penolakan tersebut ialah 

susahnya mereka mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan 

layaknya anak-anak lainnya yang tumbh dan berkembang dengan kondisi 

normal. Anak-anak yang mengidap HIV/AIDS ini dianggap dapat 

menulari anak-anak lain apabila hidup berbarengan dengan mereka. 

Namun demikian, meskipun sejak lahir mereka telah terinfeksi 

HIV/AIDS tidak menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri anak-

anak tersebut. Mereka tetaplah seorang anak-anak yang memiliki hak 

untuk tumbuh berkembang serta seorang anak yang harus diberikan 

perhatian khusus agar hak-hak mereka dapat terlindungi. Dan salah satu 
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hak yang melekat pada diri mereka ialah hak untuk memperoleh 

pendidikan seperti hak-hak anak pada umumnya yang telah tercantum 

dalam Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Meskipun mengidap penyakit HIV/AIDS hak-hak mereka sebagai 

anak tidak ada yang hilang bahkan seharusnya mereka lebih mendapatkan 

perhatian khusus. Segala aspek baik pemerintah maupun masyarakat 

memiliki andil besar dalam melindungi hak-hak mereka yang telah 

dijamin oleh Undang-undang tersebut. Karena melalui pendidikan yang 

mereka dapatkan, anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Anak-anak tersebut masih merupakan aset bangsa yang harus 

dilindungi dan dapat melakukan perubahan terhadap bangsa. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, meliputi 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
9
 Dalam penelitian ini 

penulis akan mendeskripsikan mengenai pemenuhan hak untuk 
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 Amirudin dan Zaenal Asikin, 2012, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Rajawali 

Pers, hal. 25. 
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mendapatkan pendidikan bagi anak yang mengidap penyakit 

HIV/AIDS serta implementasinya di lapangan. Sebelum 

mendeskripsikan mengenai implementasi pemenuhan hak anak 

memperoleh pendidikan, penulis akan mendeskripsikan mengenai 

ketentuan hukum yang berlaku dalam pemenuhan hak anak 

memperoleh pendidikan terlebih dahulu. Setelah itu baru 

mensinkronisasi mengenai aturan yang berlaku dengan kejadian yang 

terjadi di lapangan. mengenai pemenuhan hak untuk mendapatkan 

pendidikan bagi anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. 

2. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian dngan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer dilapangan-lapangan.
10

 Aspek yuridis 

dalam hal ini ditunjukkan dalam rumusan masalah point (a) dan (b) 

yang membahas mengenai aturan-aturan yang berlaku. Empiris dalam 

hal ini ditunjukkan pada rumusan masalah point (c) dimana peneliti 

mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya peran 

yayasan lentera kota surakarta dalam proses pemenuhan hak 

memperoleh pendidikan bagi anak. Penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti berkaitan 

dengan peraturan-peraturan yang penerapannya dihubungkan 
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 Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, “Metode Penelitian Hukum”, Bandung: Alfabeta, hal. 53. 



13 
 

 

terhaadap data yang diperoleh dilapangan yaitu mengenai penerapan 

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak yang 

mengidap penyakit HIV/AIDS. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Yayasan Lentera Surakarta, Sekolah Dasar 

(SD), Dinas Pendidikan, serta institusi di bidang kesehatan yang 

berlokasi di Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena penulis 

berdomisili di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam melakukan penelitian yang pada akhirnya penelitian 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data-data diperoleh langsung dari lapangan 

yakni warga masyarakat.
11

 Data ini diperoleh melalui proses 

wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui 

segala informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian 

ini, yang berupa penerapan pemenuhan hak untuk mendapatkan 

pendidikan bagi anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. 

Adapun hal-hal yang ditanyakan mengenai adanya kejadian anak 

pengidap HIV/AIDS dikeluarkan dari sekolah, langkah pemerintah 

dalam menjamin pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan, 

serta mengenai penyakit HIV/AIDS.  Dalam hal ini yang menjadi 

narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 
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 Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI-Pers, hal. 12. 
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Kepala Sekolah SD Purwotomo, Dokter penyakit dalam, Pihak 

Yayasan Lentera. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian, ataupun 

bahan-bahan pustaka lainnya.
12

 fungsi dari data sekunder adalah 

untuk mmendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan 

dengan ini yaitu : 

1) Undang-undang yang terdiri atas Undang-undang Dasar 

1945 Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, Konvensi Tentang Hak-hak Anak. 

2) Bahan-bahan pustaka berupa buku literatur, artikel, karya 

ilmiah dan informasi yang dikutip dari internet yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini diperguakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan 

                                                           
12

 Ibid, hal. 12. 



15 
 

 

data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang 

dikaji. 

b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas 

terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami 

objek yang diteliti ini. 

6. Metode Analisis Data 

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan yang diteliti secara 

tepat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan 

pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi penelitian ini, maka 

penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari 

beberapa bagian yang susunannya sebagai bberikut : 

Bab I terdiri dari Pendahuluan, penulis akan menguraikan latar 

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II terdiri dari Tinjauan Pustaka, dalam Tinjuan Pustaka penulis 

menguraikan tentang tinjauan umum tentang  pengertian anak, tinjauan 
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umum tentang hak-hak anak, tinjauan umum tentang Hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan, tinjauan umum tentang sistem pendidikan 

nasional. 

Bab III terdiri dari Pembahasan, dalam bab ini membahas Hasil 

Penelitian dan Analisa yang akan penulis uraikan tentang ketentuan 

hukum mengenai hak anak dalam pendidikan, bagaimana implementasi 

pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi anak pengidap penyakit 

HIV/AIDS di Surakarta. 

Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis 

akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 


