
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjalin hubungan interaksi dalam proses belajar dan mengajar antara

tenaga kependidikan (khususnya guru/pengajar) dan peserta didik untuk

mengembangkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Pelatihan prinsipnya

adalah sama dengan pengajaran, khususnya untuk mengembangkan kerampilan

tertentu. Produk yang ingin dihasilkan oleh proses pendidikan adalah berupa

lulusan yang memiliki kemampuan melaksanakan peranan-peranannya untuk

masa yang akan datang. Peranan bertalian dengan jabatan dan pekerjaan tertentu,

tentunya bertalian dengan kegiatan pembangunan di masyarakat.

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang

memungkinkannya untuk berfungsi sebagai aktor dalam kehidupan masyarakat.

Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dan perubahan itu dapat

tercapai sebagaimana yang diinginkan.

Warkanis menjelaskan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal

tempat dimana berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, secara sistematis

merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang

menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai

kegiatan belajar (2007:1). Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan

dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong ke pencapaian tujuan
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yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dan ditata dalam suatu

kurikulum, yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses

pembelajaran.Untuk bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan yang

memenuhi persyaratan diatas diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah

yang membuat pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, salah satunya

“pendidikan gratis”, namun apakah benar realisasinya.

Pendidikan merupakan suatu wahana di mana kita dapat mengetahui

berbagai ilmu pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, sehingga kita dapat

tumbuh menjadi manusia yang dapat berfikir untuk jangka panjang dan cerdas

membangun bangsa. Lebih lanjut Muhibbin Syah menjelaskan bahwa pendidikan

merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang

memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara tingkah laku yang sesuai

kebutuhan (2008:10).

Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses

pendidikan yang memungkinkannya memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi

dinamika dan fenomena yang terjadi di masyarakatnya. Pendidikan merupakan

kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai

kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa

pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan

demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia

yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang

luhur dan moral yang baik. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sisdiknas

tahun 2003 adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga
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negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan 9 tahun, ini berarti pendidikan

minimal yang harus dimiliki adalah tingkat SD dan SMP dimana anak berusia

tujuh sampai lima belas tahun. Selain itu juga pemerintah dituntut untuk

mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) untuk sektor pendidikan. Sangat jelas, bahwa undang-undang telah

mengamanatkan kepada pemerintah, untuk memperhatikan pendidikan. Sedikit

sekali pemerintah kota/kabupatan yang peduli terhadap amanat undang-undang.

Menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional berkaitan dengan

analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan menengah,

biaya yang dikeluarkan meliputi:  Buku dan alat tulis, Pakaian dan perlengkapan

sekolah, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, karyawisata, Uang saku,

kursus, dan iuran sekolah.

Dari biaya-biaya tersebut, sangatlah tidak mungkin jika biaya harus

dibebankan pada orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang

miskin. Keadaan ini tampak sekali masih banyak anak yang putus sekolah,

pengangguran dan sebagainya karena hanya alasan tanpa biaya. Biaya merupakan

faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini

kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang

tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus

membantu orangtuanya mencari nafkah. Oleh karena itu, undang-undang

mengamanatkan agar pemerintah memperhatikan anak-anak usia sekolah agar

dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat menghambat
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proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20

tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi. Pemerintah dan pemerintah daerah

wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap

warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Sebagai perwujudan amanat Undang-undang tersebut di atas, Pemkab

Kampar menyedikan sekitar 3 Miliar rupiah dana untuk beasiswa miskin yang

diambil dari anggaran belajar dearah kabupaten Kampar hal ini sesuai dengan

surat keputusan bupati Kampar Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor

422.5/782/20300395/2010 Tanggal 18 Februari 2013. Penyaluran beasiswa

miskin ini dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Dari

informasi yang penulisperoleh bahwa sekitar 14.600 siswa kurang mempu

mendapatkan bantuan pada tahun 2013.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa penyaluran Beasiswa Miskin dilakkan

di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang terdiri dari 1618

sekolah, yaitu 478 SD, 118 SMP, 42 SMA dan 16 SMK. Maka dalam penelitian in

penulismemfokuskan siswa yang mendapat Beasiswa Miskin pada sekolah yang

telah disebutkan di atas. Agar lebih jelas data tentang jumlah sekolah dan siswa

miskin yang mendapatkan Beasiswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Jumlah Sekolah dan Siswa Miskin di Kabupaten Kampar

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

1 Kec. XIII Kota Kampar 19 1 3 2 1 26

2 Kec. Kampar Kiri 25 3 1 2 31

3 Kec. Kampar 25 7 5 2 1 40

4 Kec. Tambang 35 5 7 2 2 51

5 Kec. Bangkinang 20 4 2 3 3 3 1 1 37

6 Kec. Bangkinang Barat 20 1 3 1 2 1 28

7 Kec. Siak Hulu 25 3 6 1 2 3 40

8 Kec. Tapung 42 2 10 3 4 2 1 1 65

9 Kec. Kampar Kiri Hulu 29 8 1 38

10 Kec. Kampar kiri Hilir 11 4 1 1 17

11 Kec. Tapung Hulu 35 1 7 2 1 1 47

12 Kec. Tapung Hilir 28 6 1 2 1 38

13 Kec. Koto Kampar Hulu 13 3 2 1 1 20

14 Kec. Salo 14 2 2 1 2 21

15 Kec. Rumbio Jaya 12 2 4 1 19

16 Kec. Bangkinang Seberang 24 3 2 1 30

17 Kec. Perhentian Raja 9 1 2 1 13

18 Kec. Kampar Timur 17 1 2 2 22

19 Kec. Kampar Utara 16 2 1 19

20 Kec. Kampar Kiri Tengah 18 1 4 1 1 25

21 Kec. Gunung Sahilan 10 3 1 1 1 1 17

447 31 89 19 34 8 4 12 618

1603 2550 4456 1050 1124 1127 1456 1234 14600

Total

Jumlah Siswa Miskin

SD SMP SMA SMA
Kecamatan

Jumlah Sekolah

No

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar 2013

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

pemerintah telah berupaya mengoptimalkan perhatian terhadap pendidikan. Salah

satu upayan tersebut adalah beasiswa baik dengan ditingkat pusat maupun

ditingkat daerah. Akan tetapi berdasarkan studi pendahuluan yang penulislakukan

di salah satu sekolah di Desa Pulau Birandang yaitu Sekolah Dasar Negeri Desa

Pulau Birandang Kecamatan  Kampar Timur Kabupaten Kampar dijumpai gejala-

gejala diantaranya:

1. Belum jelasnya prosedur implementasi beasiswa miskin
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2. Belum jelasnya syarat-syarat siswa yang menerima beasiswa miskin

3. Penerima beasiswa bukan siswa yang benar-benar miskin

4. Sebagian siswa miskin tidak mendapatkan beasiswa

5. Banyaknya orang tua dan siswa belum memahami teknik pembagian

beasiswa

6. Masih banyaknya siswa tamat sekolah dasar tidak melanjutkan ketingkat

SMP

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

pelaksanaan beasiswa kepada siswa miskin belum tepa sasaaran. Oleh sebab itu,

penulistertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya beasiswa

terhadap siswa miskin melalui penelitian dengan judul: Analisis Implementasi

Program Beasiswa Miskin  Bagi Siswa Sekolah Pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Kampar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka

permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah: Bagaimanakah

Implementasi Program Beasiswa Miskin Bagi Siswa Sekolah Pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Kampar?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang akan dicapai dari

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menganalisa implementasi
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beasiswa miskin bagi siswa sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menerapkan serta

mengembangka ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti

perkuliahan.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama

dalam bidang pendidikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini maka penulis membagi

dalam VI Bab. Dimana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian serata Sistematika Penulisan

BAB II :  LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian tentang teoriyang berkaitan dengan

objek pembahasan. Yang diperoleh dari telaah pustaka, hipotesa

serta variable penelitian yang akan diuraikan pada akhir bab ini.
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BAB III :  METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian,

populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, teknik

pengumpulan data, jenis dan sumber data dan teknik analisa data

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas sejarah singkat dan karakteristik sekolah,

aktifitas atau ruang lingkup sekolah, struktur sekolah serta

mekanisme kerja atau uraian tugas pada sekolah.

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang identitas responden, tingkat

pendidikan, usia responden dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI :  PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.


