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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang fundamental yang harus di 

miliki setiap warga negara, hal ini diatur dalam undang-undang dasar 1945 

Pasal 28c yang berbunyi “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia  

(Irsan, 2004:75).  

Warga negara harus mampu mengakses pendidikan sepenuhnya, karena 

pendidikan merupakan tolak ukur untuk menghasilkan generasi generasi 

penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaiang, di samping itu juga 

mampu menciptakan generasi baru yang memiliki budi pekerti luhur  dan 

bermoral. Bangsa yang makmur dan sejahtera dapat di ukur dari tingkat 

kualitas pendidikan yang ada di satu negara apabila satu bangsa dengan tingkat 

pendidikan yang rendah maka dapat di pastikan bahawa tingkat kesejateraan 

dan kemakmuran satu negara rendah.  

Berangkat dari satu hal yang fundamental yaitu pendidikan yang tepat 

dan kokoh akan mampu melahirkan benih - benih gerasi baru yang memiliki 

nilai dan moral yang baik untuk kualiatas satu bangsa yang lebih baik. 

Pendidikan merupakan kunci dalam mengembangakan pengetahuan dan 

kualitas satu bangsa. Dukungan dalam kontribusi pendidikan dalam 
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membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar telah tertuang dalam 

undang undang dasar yang mengamanatkan bahwa, pendidikan merupakan hak 

dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu 

pendidikan harus menjadi prioriras utama dalam prorses pembangunan 

nasional bangsa dan negara yang berkepribadian luhur serta mampu bersaing 

di kaca internasioanal. 

Keberhasilan dalam dunia pendidikan merupakan tujuan utama dalam 

satu proses pengajaran di dalam dunia pendidikan dengan tolak ukur prestasi 

akademik  yang memuaskan yang di capai dalam proses belajar dan out put 

yang dari dunia pendidikan yang mampu memberikan manfaat bagi dirinya 

sendiri dan masyarakat. Terjadinya beberapa ketimpangan dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan saat ini harus di atasi, dimana pendidikan tidak 

menjadi representasi masyarakat secara luas tumpang tindih antara kebijakan 

serta biaya yang sangat mahal sehingga menjadikan  menurunnya kualiatas 

sumber daya manausia ini akan menjadikan tantangan untuk bangsa  Indonesia 

untuk mewujdkan Indonesia emas yang mana pendidikan bukan hanya dapat 

di akses oleh beberapa warga negara, akan tetapi semua warga negara harus 

dapat menikmatinya sesuai dengan amanat undang-undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal  5 ayat 6 yang 

berbunyi : 

“Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat.” 
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Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tolak ukur untuk kemajuan 

Indonesia diharapkan mampu memberikan pelayanan secara adil tanpa ada 

diskriminatif seperti  pembedaaan masing - masing golongan atau kelas – kelas 

ekonomi  karena sesuai dengan kaidah kemausiaan yang sama di mata negara, 

untuk itu sinergitas serta perhatian khusus untuk menciptaan kualitas SDM 

yang mumpuni harus mampu diperjuangkan oleh berbagai macam steakholder. 

Fenomena - fenomena di Indonesia masih terlihat terjadi ketimpangan antara 

perhatian lembaga negara terhadap masyarakat untuk itu segala aktifitas 

pendidikan dapat diakses semua lapisan masyarakat.  

Muhammadiyah yang memiliki visi mulia guna untuk mencerdaskan 

anak bangsa dan dilandasi atas motivasi teologis bahwa manusia akan mampu 

mencapai derajat keimanan dan ketaqwaan yang sempurna apabila mereka 

memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Maka muhammadiyah mendirikan 

berbagai amal usaha, yaitu amal usaha dalam bidang pendidikan, bidang 

kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan bidang kesehatan, dalam bidang 

pendidikan  Muhamadiyah memiliki sekolah –sekolah islami mulai dari 

tingkatan Kelopok Bermain/Taman Kanak- Kanak (KB/ TK) yang disebut 

dengan Taman Kanank Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal (TK ABA), SD 

Muhammadiyah/ Aisyiyah, SMP/MTS Muhammadiyah, SMK/SMA 

Muhammadiyah hingga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mana tujuan 

meningkatkan sumber daya manuasia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Melalui salah satu amal usaha di bidang pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang melakukan berbagai kegiatan guna mencerdaskan 
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anak bangsa dan memastikan pendidikan tersebut dapat diakses oleh anak 

bangsa tanpa memandang strata sosial, Universitas Muhammadiyah Malang 

membuka  program beasiswa yang diberikan khusus anak Yatim/Piatu, 

mahasiswa dengan latar belakang Yatim/Piatu dapat mengakses pendidikan 

sarjana dengan pembebasan biaya DPP dan SPP selama 8 (delapan) semester. 

Mengingat biaya pendidikan di perguruan tinggi yang saat ini semakin 

merangakak naik dan mahal akan sulit untuk di akses oleh masyarakat yang 

berpendapatan rendah sehingga masyarakat tidak mampu mengakses 

pendidikan di perguran tinggi. 

Banyak Anak  yatim / piatu yang mana mereka dari berbagai panti 

asuhan Muhammadiyah yang saat ini memiliki cita – cita yang tinggi sekaligus 

berambisi untuk  belajar di perguruan tinggi akan tetapi mereka kurang mampu  

dalam hal finansial. Universitas Muhammadiyah Malang hadir dan 

memberikan solusi dengan memberikan bantuan berupa beasiswa khusus untuk 

anak yatim dan piatu, yang mana di antara persyaratan untuk dapat mengakses 

beasiswa ini harus  mendapatakan rekomendasi dari masing - masing 

pimpinanan daerah Muhammadiyah, sehingga anak yatim yang secara 

ekonomi yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak, 

melalai  jalur beasiswa yatim ini para calon mahasiswa dari berbagai pelosok 

daearah dapat mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Proses demi proses harus di jalan para mahasiswa melalui nilai - nilai 

muhammadiyah dalam masyarakat serta memajukan nilai - nilai perjuangan 
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Muhammadiyah, para mahasiswa juga harus aktif dalam aktfitas kepemudaan 

Muhamadiyah, dan juga sudah menjadi satu keharusan menjadi seorang 

leadership dalam dunia perkuliahan. Bahwasanya ekonomi bukanlah menjadi 

penghambat proses pendidikan maka dari itu di harapkan kepada para 

mahasiswa yang mendapat beasiswa dapat memberikan contoh dalam yang 

baik dalam lingkungan perkuliahan. 

Semangat serta nilai - nilai kemuhammdiyahan harus di tonjolkan guna 

menciptakan kader – kader  Muhammadiyah yang militan, motivasi belajar 

harus lebih di tonjolkan karena penerima beasiswa mendapatkan fasilitas yang 

sama dengan mahasiswa reguler, berbagai macam agenda dalam ranah ke 

Muhammdiyahan harus bisa di implementasikan di dalam kehidupan sehari 

hari, Universitas Muhammadiyah Malang telah melakukan trobosan dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, harapannya ini bisa menjadi sebuah 

keunggulan serta rujukan bagi ormas Muhammadiyah untuk mewujudkan visi 

amal usaha Universitas Muhammadiyah malang yang bergerak di bidang 

pendidikan, dengan demikian Universitas Muhammadiyah Malang harus 

menjadi kiblat pendidikan di Indonesia yang mampu mengakomodir dan 

memperhatikan kualitas generasi bangsa yang modern dan berintelektual 

mulia. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi berprestasi mahasiswa penerima besiswa yatim piatu 

dalam proses belajar di Universitas Muhammadiyah Malang ? 

2. Apa kedala yang dihadapi mahasiswa penerima beasiswa yatim di dalam 

proses belajar di Universitas Muhmmadiyah Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui motivasi berprestasi penerima besiswa yatim piatu 

dalam proses belajar di Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Untuk mengetahui kendala  yang di hadapi penerima beasiswa yatim di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

a) Secara  Akademis 

Bagi mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian teoritis, 

khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memiliki 

konsentrasi dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia,  refrensi 

tetang motivasi belajar, Selain itu kajian yang sudah dilakukan dibukukan 

ke dalam jurnal, buku, artikel yang bisa diakses oleh para mahasiswa, 

pelajar maupun dosen sebagai wacana terkait pembahasan yang ada di 

dalamnya. 

b) Secara Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak 

yaitu pemerintah, penyedia layanan pendidikan, masyarakat  dan mahasiswa 
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khususnya mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 

dengan program beasiswa.  

E. Ruang Lingkup Penelitian dan keterbatasan penelitian  

Berikut ruang lingkup penelitian terkait  motivasi belajar mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang bagi mahasiswa penerima beasiswa yatim  

antara lain : 

1. Motivasi berprestasi mahasiswa penerima beasiswa yatim /piatu dalam 

proses belajar di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan proses belajar di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Implementasi Universitas Muhammadiyah Malang dalam memberikan 

beasiswa yatim / piatu. 

4. Dasar Universitas Muhammadiyah Malang dalam menyalurkan 

beasiswa yatim / piatu.  

5. Tingkat kelulusan mahasiswa penerima beasiswa yatim / piatu di 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

 

 

 

 

 

 


