
25 
 

    BAB III 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum SMA Negeri 12 Kota Semarang 

SMA Negeri 12 Kota Semarang merupakan salah satu Sekolah 

Menegah Atas yang ada di Kota Semarang, yang beralamat di Jl. Raya 

Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang
 28

 

Gambar 1. SMA Negeri 12 Kota Semarang 

 

Sumber: http://portalsemarang.com/sma-negeri-12-semarang/ 

SMA Negeri 12 Kota Semarang berdiri sejak  1 Juli 1985. Pada 

mulanya sebagai unit gedung baru menempati gedung SMP 22 yang 

berlokasi di Plalangan sampai tahun 1988. Kemudian pindah di jalan 
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 http://www.kesekolah.com/direktori/sekolah/sma-negeri-12-

semarang.html#sthash.lUfC5khR.tALHUt4J.dpbs di akses tanggal 3 Januari 2019 pukul 14.37 

WIB 

http://portalsemarang.com/sma-negeri-12-semarang/
http://www.kesekolah.com/direktori/sekolah/sma-negeri-12-semarang.html#sthash.lUfC5khR.tALHUt4J.dpbs
http://www.kesekolah.com/direktori/sekolah/sma-negeri-12-semarang.html#sthash.lUfC5khR.tALHUt4J.dpbs
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Raya Gunungpati Semarang. Pendiriannya diawali dari tiga unit kelas 

dan sekarang telah berkembang dan saat ini yang menjadi kepala 

sekolah adalah Bapak Kusno .
29

 

SMA Negeri 12 Kota Semarang merupakan sekolah yang 

berada di daerah perdesaan Kota Semarang di mana lingkungan 

sekitarnya merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi 

norma adat. Sekolah tersebut mayoritas peserta didiknya merupakan 

warga lokal yang berasal dari sekitaran SMA Negeri 12 Kota 

Semarang. 

3.1.1 Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib peserta didik tahun pelajaran 2018/2019 SMA Negeri 12 

Kota Semarang menyatakan bahwa 

Dalam rangka pembinaan Peserta Didik yang berkarakter di 

sekolah, perlu dibentuk aturan, norma atau tata tertib. Tata 

Tertib berfungsi antara lain sebagai berikut : 

1) Mengatur dan mengarahkan peserta didik mampu 

mengikuti pembelajaran yang optimal 

2) Mempermudah penerapan kriteria penilaian kepribadian 

peserta didik di akhir semester 

3) Membentengi peserta didik melakukan tindakan-tindakan 

yang menyimpang dari norma dan aturan yang telah 

diterapkan sekolah, 

 

 Pada bagian pendahuluan tata tertib SMA Negeri 12 Kota 

Semarang  menyatakan bahwa peraturan tersebut digunakan untuk 

pembentukan karakter peserta didik yang menjadi dasar peraturan-

peraturan lainnya. 
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 http://www.sma12smg.sch.id/profil-sekolah-sma-negeri-12-semarang/sejarah-latar-belakang-

sma-negeri-12-semarang.html di akses tanggal 3 Januari 2019 pukul 14.50 WIB 

http://www.sma12smg.sch.id/profil-sekolah-sma-negeri-12-semarang/sejarah-latar-belakang-sma-negeri-12-semarang.html
http://www.sma12smg.sch.id/profil-sekolah-sma-negeri-12-semarang/sejarah-latar-belakang-sma-negeri-12-semarang.html
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Pengaturan siswi hamil diatur dalam Pasal 4 kategori pelanggaran huruf 

(A) no. 5 yang menyatakan bahwa ”menghamili/dihamili yang 

dilakukan antara siswa atau orang luar mendapatkan poin 100” dan 

huruf (A) no. 6 yang menyatakan ”melakukan tindakan/perbuatan susila 

di dalam/luar lingkungan sekolah mendapatkan poin 75”
30

 

 Poin dalam tata tertib sekolah tersebut tidak dimaksud sebagai 

penghargaan (reward) kepada siswa/siswi melainkan sanksi 

(punishment) yang diberikan kepada peserta didik. Poin tersebut 

memiliki sanksi berbeda tergantung dari berapa banyak peserta didik 

memiliki jumlah poin pelanggaran. Pelanggaran siswi hamil merupakan 

salah satu poin tertinggi dalam peraturan pelanggaran dan merupakan 

pelanggaran yang terberat menurut sekolah akan tetapi tanpa ada 

penjelasan lanjut dalam buku peraturan mengenai sebab kehamilan 

tersebut. Pengaturan sanksi dan penanganan pelanggaran pada Pasal 5 

huruf (A) menegaskan bahwa jika poin lebih dari 101 maka  siswi hamil 

akan dikembalikan ke orangtua/wali.
31

 Apabila siswi melanggar tata 

tertib Pasal 4 huruf (A) No.5 dan No.6 maka siswi tersebut 

mendapatkan poin 175 yang artinya siswi tersebut sudah melebihi poin 

101. Jika dikaitkan dengan kasus siswi hamil maka siswa/siswi yang 

bersangkutan dianggap telah melebihi batas poin dan sanksi oleh 

sekolah adalah siswi yang hamil dikembalikan kepada orangtua atau 

walinya. 
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 Ibid, hlm.6. 
31

 Ibid, hlm.8. 
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3.1.2 Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Terhadap Siswi Hamil 

Pelaksanaan tata tertib terhadap siswi yang hamil akan melibatkan 

guru BK (guru Bimbingan Konseling)
32

 dan kesiswaan untuk menangani 

kasus ini. Menurut Kepala sekolah, sekolah tidak melakukan tindakan 

secara sepihak dengan serta merta mengeluarkan siswi yang hamil, akan 

tetapi tetap mempertimbangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

di sekolah tersebut karena tugas sekolah tidak hanya memberikan sanksi 

terhadap kenakalan remaja melainkan juga memberikan pemahaman 

tentang bahaya dan akibat dari pergaulan yang bebas kepada anak.
33

 

SMA Negeri 12 Kota Semarang menerapkan sistem poin kepada 

peserta didik atas pelanggaran yang dilakukan. Sistem poin dinilai sangat 

cocok karena anak dapat mengetahui hukuman jika melanggar tata tertib 

yang berlaku  di sekolah, begitu juga dengan ketentuan terhadap siswi 

yang hamil. Berdasarkan buku tata tertib sekolah, siswi yang hamil akan 

mendapatkan poin sebesar 175 poin. Poin tersebut merupakan poin yang 

sudah melebihi batas dari kententuan sekolah yaitu 100 poin. Sekolah akan 

memberikan sanksi kepada murid yang melebihi ketentuan poin berupa 

dikembalikan kepada orangtua atau wali. Akan tetapi, menurut Guru BK, 

dalam menjatuhkan sanksi sekolah tetap harus melihat aspek lain dari 

suatu perbuatan peserta didik dan sekolah harus memberikan perlindungan 

hak anak untuk bersekolah dengan layak. Saat siswi diketahui hamil maka 

sekolah akan memberikan fasilitas bimbingan konseling terhadap siswi 
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 Guru BK adalah Guru Bimbingan Konseling yang seterusnya akan disingkat Guru BK 
33

 Wawncara langsung dengan Kusno, S.Pd,M.Si. sebagai kepala sekolah SMA Negeri 12 Kota 

Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 11.30 WIB. 
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tersebut atau mendampingi dan memberikan pemahaman mengenai 

kasusnya.
34

 

 Bagi siswi hamil jika diketahui kehamilannya mendekati Ujian 

Nasional (UN) maka sekolah memperjuangkan anak tersebut agar dapat 

terus mengikuti kegiatan sekolah hingga Ujian Nasional selesai dan anak 

tetap mendapatkan ijasah. Langkah ini sangat diprioritaskan kepada siswi 

kelas XII, meskipun begitu bukan berarti bahwa siswi kelas XII boleh 

hamil. Dispensasi ini diberikan mengingat anak tersebut  sebentar lagi atau 

selangkah lagi akan menyelesaikan masa SMA. Namun jika kehamilan 

diketahui saat kelas X – XI maka penanganan akan berbeda. 

 Tindakan yang ditempuh sekolah apabila terdapat siswi yang hamil 

adalah mengumpulkan  orangtua dan siswi untuk mediasi bersama yang 

difasilitasi oleh sekolah.
35

 Tujuan mediasi dalam kasus ini bertujuan untuk 

mencarikan jalan terbaik untuk siswi agar tetap mendapatkan haknya 

sebagai anak dan tidak ada yang melanggar hak anak tersebut. Sekolah 

dapat dikatakan salah jika mengeluarkan anak dengan sepihak dan peranan 

sekolah di kasus ini tidak untuk mengeluarkan siswi hamil tapi mencarikan 

jalan agar anak tetap mendapatkan perlindungan haknya karena 

bagaimanapun juga siswi hamil sedang mengandung seorang anak yang 

harus dijaga dan dirawat sejak dalam kandungan.
36

 

                                                           
34

 Wawancara langsung dengan Heri Gunawan,S.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota 

Semaran g pada 24 Juli 2018 pukul 12.30 WIB. 
35

 Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB. 
36

 Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota 

Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB 
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3.1.3 Contoh kasus siswi hamil di Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 

a) Kasus 1 

Z adalah siswi yang hamil karena pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh pamannya. Saat hamil, Z
37

 sedang duduk di kelas 

XI Sekolah Menengah Atas. Z merupakan siswi yang terpisah dari 

orangtuanya karena perceraian dan dirawat oleh neneknya. Z 

berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pelaku merupakan 

pamannya Z yang tinggal serumah dengan Z dan nenek dari Z. Z 

dan pamannya meskipun saudara namun paman dari Z tidak pernah 

mengetahui tumbuh kembang Z dari kecil. Pamannya bertemu Z 

saat Z berusia 16 tahun. Paman Z memiliki ketertarikan kepada 

tubuh Z yang dikarenakan lemahnya tali persaudaraan antara 

mereka. 

Paman Z merupakan tulang punggung di keluarga tersebut yang 

bekerja untuk menghidupi Z dan neneknya. Ketertarikan pada Z 

akhirnya memuncak dan paman Z menawarkan sejumlah uang 

kepada Z dengan alasan untuk uang saku sekolah Z, namun uang 

saku tersebut memiliki maksud yang lain yaitu Z harus melakukan 

hubungan sex dengan pamannya. Himpitan ekonomi menjadikan Z 

lemah dan tak berdaya untuk menolak tawaran dari pamannya. 

Kejadian ini terus berulang-ulang hingga Z mengalami kehamilan 

pada masa ia berada di kelas XI. Kehamilan tersebut terlihat oleh 

guru BK. Guru BK memanggil siswi bersangkutan yaitu Z, 

pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan apakah benar dugaan 

guru BK bahwa siswi tersebut hamil. Setelah dipastikan Z hamil 

guru BK mencari penyebab kehamilan yang dialami Z dengan 

memberikan pendekatan personal terhadap Z. Guru BK setelah 

mendapatkan pengakuan dari Z akan memberikan surat panggilan 

kepada wali atau orangtua dari Z. Kasus ini diberitahukan kepada 

wali murid mengenai kondisi dari Z atau siswi hamil tersebut. 

Guru BK melakukan mediasi kepada wali murid dan memberikan 

pemahaman terhadap kasus tersebut, dan menceritakan kronologi 

yang dijelaskan oleh Z kepada guru BK mengenai sebab dari 

kehamilan Z. Pihak sekolah yang diwakilkan oleh guru BK anak 

memberikan pengarahan untuk jalan keluar dari kasus ini. 

Z merupakan korban dari pelecehan seksual yang dilakukan 

oleh pamannya diberikan cuti selama kehamilannya, jika anak 

dalam kandungan telah lahir, Z boleh melanjutkan sekolah di SMA 

Negeri 12 Semarang. Solusi ini  diberikan melihat situasi dari 

korban namun tugas sekolah tidak selesai karena Z masih dianggap 

sebagai murid SMA Negeri 12 maka sekolah wajib mendampingi 

Z hingga kelahiran anak yang dia kandungan. 
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 Nama korban yang disamarkan karena menyangkut aib korban dan seterusnya disebut Z 
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Menjelang kelahiran Z dan keluarganya memberitahukan 

bahwa Z akan mengundurkan dari dari sekolah dengan alasan 

bahwa Z mendapatkan sekolah terbuka di daerah Boyolali. 

Keputusan keluarga Z menarik dari SMA Negeri 12 Semarang 

merupakan pilihan dari Z beserta keluarga dan SMA Negeri 12 

Semarang tidak dapat melarang karena itu merupakan suatu hak Z 

dan  keluarga.
38

 

 

b) Kasus 2 

Y
39

 merupakan siswi kelas XI bahasa yang berpacaran dengan T
40

 

siswa dari sekolah lain. Mereka berdua pacaran sudah cukup lama 

dan kedua orangtua mereka telah mengetahui hubungan mereka. Y 

merupakan anak yang digolongkan sebagai anak pendiam, tidak 

memiliki kenakalan yang mencolok. 

Pada masa Y dan T berpacaran orangtua dari Y menggap bahwa Y 

dan T tidak akan melakukan hal yang melebihi batas. Perhatian 

orangtua yang lemah terhadap pergaulan Y dimanfaatkan untuk 

melakukan perbuatan seksual antara Y dan T, karena Y dan T tidak 

dapat menahan emosi dan nafsu mereka mengakibatkan Y 

mengalami kehamilan pada masa kelas XI semester 1. 

Kehamilan Y selama 4 bulan tidak diketahui oleh siapapun namun 

perubahan sikap Y memberikan kecurigaan atas kondisinya. 

Kecurigaan terbukti ketika guru BK memanggil Y dan Y 

memberikan pernyataan bahwa dirinya mengalami kehamilan. 

Pernyataan ini guru BK memberikan surat panggilan terhadap 

orangtua Y untuk datang ke sekolahan. 

Guru BK setelah memberikan panggilan terhadap orangtua dan 

menginformasikan hal tersebut akan melakukan diskusi untuk 

mencari jalan yang akan diambil oleh pihak orangtua Y, jika Y 

akan tetap bersekolah di SMA Negeri 12 Semarang maka resiko 

terhadap kondisi Y merupakan tanggung jawab orangtua karena 

meskipun  sekolah memberikan perlindungan terhadap Y namun 

pasti akan ada pandangan negative terhadap Y . 

Resiko tersebut dijelakan pihak sekolah kepada orangtua Y dan 

orangtua Y mengambil keputusan bahwa Y akan ditarik mundur 

oleh orangtua. Pihak sekolah tidak dapat menahan karena 

menyangkut hak anak tersebut. 

 

Pada kasus 1 dan kasus 2 memiliki latar belakang penyebab 

kehamilan yang berbeda pada kasus 1 Z merupakan korban pelecehan 
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 Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota 

Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB. 
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 Nama korban yang disamarkan karena menyangkut aib korban dan seterusnya disebut Y 
40

 Nama korban yang disamarkan karena menyangkut aib korban dan seterusnya disebut T 
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seksual dan kasus 2 Y merupakan kehamilan atas dasar suka sama 

suka. Kasus ini memiliki kesamaan pada proses penyelesaian, namun 

keputusan yang diambil oleh pihak sekolah berbeda satu dengan yang 

lain. Keputusan terhadap kasus tersebut diselesaikan bersama kedua 

pihak yaitu pihak keluarga siswi hamil dan pihak sekolah dimana 

keputusan akan diambil oleh kedua pihak bukan di ambil sepihak oleh 

pihak sekolah. 

Kasus siswi hamil karena kekerasan seksual jarang terjadi di 

sekolah. Pada umumnya kehamilan disebabkan pacaran yang tidak 

dapat menahan nafsu dan berujung pada hubungan suami-istri yang 

mengakibatkan kehamilan.
41

 Kehamilan ini disebabkan anak tidak 

dapat memilah dan memilih pergaulan yang bukan seharusnya, 

sehingga ini menyebabkan terhambatnya proses pendidikannya.
42

 

3.1.4 Penanganan yang dilakukan sekolah saat mengetahui siswi hamil. 

Menurut Guru BK, dalam menangani kasus siswi hamil pihak sekolah 

melakukan hal yang sama tanpa adanya perbedaan untuk menentukan 

kebijakan yang akan diterapkan kepada siswi hamil. Pihak sekolah 

memandang kehamilan pada siswi sama tanpa melihat sebab dari 

kehamilan agar pihak sekolah dapat mencari kebijakan yang tepat dan 
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 Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota 

Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB. 
42

 Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB. 
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netral.
43

 Langkah yang ditempuh oleh sekolah untuk membuta 

keputusan atas kasus siswi hamil terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a) Pihak sekolah mencari tahu kronologis dan usia kehamilan. 

b) Pihak sekolah akan memberikan konseling kepada siswi hamil 

yang bersangkutan; 

c) Memanggil orangtua dari siswi tersebut dan memberi tahukan 

kondisi anak kepada orangtua; 

d) Berdiskusi solusi yang terbaik untuk anak; 

e) Jika orangtua telah memutuskan dan membuat solusi anak akan 

dipanggil; 

f) Anak memberikan tanggapan atas solusi dari yang diberikan 

sekolah atas persetujuan dari orangtua.
44

 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Pertama, yaitu tahap 

konseling, pihak sekolah dalam hal ini guru BK akan memanggil siswi 

terkait yang diduga mengalami kehamilan. Pemanggilan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa anak benar mengalami kehamilan atau tidak. 

Pendekatan personal  dengan anak akan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi langsung dari siswi tersebut.
45

 Kasus siswi hamil sangat 

sensitif karena pada kasus ini rahasia dari siswi harus benar dijaga agar 

tidak diketahui oleh siswa-siswi lain agar tidak menjadi sebuah aib 
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 Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota 

Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB. 
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 Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB. 
45
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yang tersebar di lingkungan sekolah. Namun sering terjadi suatu 

kebocoran informasi dan tersebarnya berita bahwa siswi tersebut hamil. 

Kedua, mencari tahu penyebab kehamilan melalui kronologi 

peristiwa. Pihak sekolah akan mencari tahu kronologis dari kasus ini 

disebabkan karena apa dan bagaimana itu dapat terjadi. Suatu 

kehamilan pasti ada sebabnya yaitu dengan melakukan hubungan 

seksual. Dengan mengetahui kronologisnya maka  pihak sekolah dapat 

menentukan sikap dalam menangani kasus siswi hamil tersebut.
46

 

Setelah mengetahui kronologi peristiwanya, pihak sekolah 

kemudian memanggil orangtua siswi yang hamil. Pemanggilan 

orangtua siswi hamil dilakukan mengingat bahwa orangtua siswi 

adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Orangtua 

siswi dipanggil oleh pihak sekolah untuk mengetahui apakah orangtua 

sudah mengetahui kehamilan anaknya. Dalam banyak kasus biasanya 

orangtua belum mengetahui kondisi anaknya yang telah hamil.
47

 

Pihak sekolah akan memberitahukan kondisi anak sesuai dengan 

informasi yang diberikan oleh siswi hamil. Kondisi ini sangat perlu 

diketahui oleh orangtua agar menjadi pandangan dan penilaian bagai 

orangtua terhadap perilaku dari anak tersebut.  Setelah orangtua 

mengetahui kondisi dari anak pihak sekolah akan melakukan diskusi 

bersama orangtua siswi hamil tersebut. 

                                                           
46

 Ibid. 
47

 Ibid.  



35 
 

Berdiskusi mengenai solusi bagi siswi hamil  menjadi tugas utama 

dari penyelesaian kasusnya. Pihak sekolah melakukan diskusi karena 

pihak sekolah tidak dapat mengeluarkan anak dari lembaga 

pendidikan. Pihak sekolah mendapatkan anjuran dari pemerintah untuk 

tidak mengeluarkan murid, terkait anjuran pemerintah tersebut pihak 

sekolah menggunakan cara pendekatan dengan menggunakan 

diskusi.
48

 

Dalam diskusi yang dilakukan pihak sekolah dengan wali murid, 

pihak sekolah mengarahkan opini atau pikiran wali murid agar anak 

tersebut dicabut atau di pindahkan dari sekolah tersebut. Penggiringan 

opini yang dilakukan pihak sekolah dapat menghindarkan pihak 

sekolah dari tuduhan pihak sekolah telah mengeluarkan siswi hamil 

dari sekolah dengan alasan bahwa wali murid dan siswi hamil yang 

telah mengundurkan diri dari sekolah. 

Setelah diskusi selesai dan mencapai kata sepakat siswi yang hamil 

baru akan dipanggil dan pihak sekolah akan menjelaskan hasil diskusi 

bersama orangtua sang siswi hamil tersebut. 

Ketika semua pihak telah bertemu (sekolah, orangtua siswi hamil 

dan siswi yang hamil), pihak sekolah yang diwakili oleh guru BK dan 

wali kelas akan menjelaskan hal-hal yang harus disiapkan oleh siswi, 

terutama kesiapan psikologis atau mental. Kesiapan ini terkait dengan 

keputusan siswi jika tetap akan bersekolah. Menurut penulis, siswi 
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 Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 
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hamil jika tetap bersekolah di tempat yang sama kemungkinan akan 

mendapatkan cemooh atau mengalami perundungan dari teman-

temannya. Dalam kenyataanya 95% siswi yang hamil ternyata tidak 

siap menghadapi teman-temannya dan tanggapan orangtua terhadap 

kondisi tersebut biasanya akan menarik anaknya dari sekolahan. Akan 

tetapi jika orangtua tetap memaksakan anaknya untuk bersekolah dan 

siap dengan resiko yang akan diterima (dicemooh atau dibully)  maka 

pihak sekolah akan mendatangkan anak tersebut ke sekolah dan akan 

tetap memberikan tempat untuk anak tersebut bersekolah. Akan tetapi 

pihak sekolah biasanya selalu menanyakan kesiapan psikologi anak 

dan ternyata  100% anak menjawab tidak siap.
49

 

Berdasarkan wawancara dengan guru BK terdapat perbedaan 

penanganan atau kebijakan terhadap siswi hamil karena kekerasan 

seksual dan pergaulan bebas. Kebijakan yang dimaksud adalah 

terhadap siswi yang hamil karena kekerasan seksual akan diberikan 

dipensasi atas kehamilannya berupa: memberikan cuti selama 

kehamilannya. Pada kasus siswi hamil karena pergaulan bebas siswi 

tidak mendapatkan dispensasi atas kehamilan namun siswi dituntut 

untuk mengikuti proses belajar layaknya siswi lainnya meskipun siswi 

tersebut dalam keadaan hamil. Menurut pihak sekolah hal tersebut 
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Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 11.30 WIB. 
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menjadi konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan dan menjadi 

tanggung jawab pribadi.
50

 

Meskipun demikian, dalam berbagai kasus siswi hamil keluar dari 

sekolah karena keinginan siswi dan wali murid itu sendiri. Keinginan 

siswi hamil untuk keluar karena tidak sanggup menerima konsekuensi 

jika tetap sekolah di sekolah tersebut.
51

 

Kebijakan pihak sekolah terhadap kasus siswi hamil akan berbeda 

tergantung pada penyebab dan kondisi yang dihadapi oleh siswi ketika 

yang bersangkutan berada di kelas X, kelas XI dan kelas XII semester 

1 atau di kelas XII semester 2. 

Pihak sekolah memiliki prioritas kebijakan bagi siswi hamil untuk 

melanjutkan sekolah di tempat yang sama apabila yang bersangkutan 

hamil pada saat di kelas XII semester 2. Pada kasus siswi hamil yang 

terjadi pada kelas XII semester 2 pihak sekolah akan memberikan 

dispensasi kepada siswi hamil apapun penyebabnya karena 

pertimbangan bahwa siswi hamil akan menyelesaikan pendidikan 

dalam tingkatan sekolah menengah atas. Pertimbangan tersebut 

dikarenakan jika anak harus putus sekolah sangat disesalkan karena 

pendidikan sekolah menengah atas hanya kurang beberapa bulan 

saja.
52
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Menurut Galuh Wijayanti sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Semarang selama ini masyarakat hanya memandang sekolah 

mengeluarkan tanpa melihat pemenuhan hak anak. Padahal sekolah 

telah melakukan pendekatan dan mencarikan solusi yang terbaik untuk 

anak tersebut.
53

 Pemenuhan hak siswi hamil oleh pihak sekolah untuk 

bersekolah sangat diperhatikan mengingat sekolah merupakan sarana 

pembelajaran bagai warga negara. Sekolah telah berupaya memberikan 

perlindungan terhadap anak untuk menjamin hak-haknya. 

Perlindungan diberikan dengan berbagai cara tergantung pihak sekolah 

karena sekolah memiliki kebijakan masing-masing dan tidak dapat 

disamakan sekolah A dengan sekolah B.
54

 

Kebijakan yang dilakukan oleh SMA Negeri 12 adalah 

memberikan pendampingan kepada siswi hamil dan pihak sekolah 

tidak serta-merta mengeluarkan siswi hamil namun pihak sekolah 

memberikan penawaran penyelesaian masalah dengan cara mediasi. 

Mediasi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak 

tidak hanya masalah pendidikan namun perlindungan dari lingkungan 

sekitar yang dapat menjadi masalah bagi anak tersebut.
55

 Pihak sekolah 

sangat mementingkan hak anak untuk bersekolah dilihat dari 

pendekatan pihak sekolah kepada siswi hamil. Sebagai lembaga 

Negara yang dibidang pendidikan sekolah memiliki beban dan 
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tanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa.  Peranan sekolah 

sangat penting terhadap pelaksanaan hak anak untuk mendapatkan 

pendidikan. 

3.1.5 Pendapat guru dan siswa terhadap hak siswi hamil atas pendidikan 

Pendapat siswa-siswi mengenai hak siswi hamil untuk tetap    

bersekolah memunculkan pro dan kontra. 

Pendidikan untuk siswi yang hamil dapat diperoleh tidak harus 

di sekolah umum karena pemerintah telah memberikan 

alternatif pendidikan melalui kejar paket C untuk SMA. Jadi 

siswi hamil tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah 

namun tempat untuk mendapatkan pendidikannya saja yang 

berbeda.
56

 

 

Hak siswi untuk bersekolah  tidak dapat dilihat dari salah satu 

sudut pandang saja. Kita tidak dapat menyalahkan salah satu 

pihak sekolah atau dari siswi hamil karena masing-masing 

memiliki sudut pandang yang berbeda dan memiliki 

kepentingan yang berbeda pula.
57

 

 

 

Berdasarkan pendapat dua guru tersebut tampak bahwa hak 

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh undang-undang, 

akan tetapi banyak pihak yang tidak setuju jika siswi hamil bersekolah. 

Seorang guru juga menyatakan bahwa siswi hamil tidak boleh mengikuti 

pendidikan umum karena dengan kondisi hamil dapat menjadi pengaruh 

buruk untuk lingkungan sekitarnya. Pengaruh ini dapat menjadi contoh 

perbuatan yang jelek dan dibiarkan oleh sekolah yang menjadikan siswa-

siswi lain menganggap sebagai hal yang biasa.
58

 Pembiaran terhadap siswi 

yang hamil akan memunculkan anggapan dari masyarakat  bahwa sekolah 
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tidak mengajarkan norma susila kepada siswa-siswinya dan menjadikan 

sekolah salah karena tidak memberikan pembelajaran tentang norma yang 

berlaku di dalam masyarakat. Siswi bersekolah haruslah mengikuti tata 

tertib sekolah yang ada.
59

 Jika siswi bersekolah tidak akan melanggar 

peraturan yang ada, kehamilan pada siswi tidaklah pantas bagi anak yang 

berpendidikan. Kehamilan disebabkan oleh kesengajaan untuk melakukan 

suatu perbuatan yang seharusnya belum sepantasnya untuk dilakukan jadi 

siswi tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum.
60

 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 12 

Kota Semarang Bapak Kusno, dalam pelaksanaan pemenuhan hak siswi 

hamil bersekolah maka siswi bersekolah sebenarnya tetap berhak 

mendapatkan hak atas pendidikan karena sejatinya dia (siswi hamil) 

tetaplah anak yang harus mendapatkan hak pendidikan. Dalam suatu 

pendidikan sekolah dituntut agar selalu menjaga hak anak bersekolah 

tanpa adanya diskriminasi.  Dengan adanya peraturan siswi hamil akan 

mendapatkan hukuman dikeluarkan dari sekolah maka sekolah sebenarnya 

telah melanggar hak anak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah dituntut agar siswa-siswi 

mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang berguna di masa yang akan 

datang. Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 

akademik dan non akademik, namun meliputi pembelajaran tentang 

norma-norma yang ada di masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat 
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sangat penting karena pada saatnya nanti siswa-siswi akan kembali ke 

dalam masyarakat. Dengan kasus kehamilan  pada siswi sekolah 

menengah atas maka hal tersebut sebenarnya telah melanggar norma 

susila.
61

 Dengan adanya pelangaran norma susila maka sekolah dituntut 

menerapkan peraturan atau memberikan sanksi melalui tata tertib sekolah. 

Hak siswi hamil bersekolah sebenarnya tetap diperoleh akan tetapi 

lembaga pendidikan juga harus memperhatikan kesehatan kandungan 

dengan siswi yang hamil di usia muda kekuatan rahim pasti berbeda 

dengan wanita yang hamil diusia yang sudah matang. Faktor-faktor ini 

juga harus diperhatikan karena menyangkut keselamatan siswi tersebut.
62

 

Menurut kepala sekolah SMA Negeri 12 Semarang Bapak Kusno, hak 

bersekolah untuk siswi hamil sebenarnya tidak dilanggar hanya dialihkan 

tempat pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi 

mental dan kondisi kejiwaan anak dalam lingkungan di mana dia mencari 

ilmu. Kehamilan pada usia muda tepatnya ketika duduk di sekolah 

menengah atas bukan berarti bahwa anak tersebut tidak dapat memperoleh 

masa depan.
63

 

Menurut para siswa kehamilan masih sangat tidak pantas jika 

terjadi diusia mereka; mereka juga berpandangan bahwa siswi yang hamil 

di usia remaja bukanlah wanita baik-baik. Kehamilan yang dilakukan 
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dengan dasar suka sama suka sebelum pernikahan dilakukan itu bukan 

cerminan dari siswa-siswi yang berpendidikan. 

Kehamilan dalam usia sangat muda merupakan aib dan sangat 

mengganggu bagi mereka. Pandangan buruk tidak hanya akan dialami oleh 

siswi hamil itu saja melainkan lingkungan sekitarnya yaitu siswa-siswi 

lain yang ada pada sekolah tersebut. Pandangan buruk akan melekat pada 

warga sekolah ketika ada siswi hamil di lingkungan sekolah mereka. 

Hak siswi hamil untuk bersekolah tetap harus dijaga bagaimanapun 

siswi hamil adalah anak yang mengalami musibah atas perbuatannya dan 

dia tetaplah anak yang harus mendapatkan pendidikan. Sebagai teman 

yang melihat temannya mendapatkan musibah alangkah baiknya jika kita 

saling menjaga dan memberikan motivasi terhadap anak tersebut.
64

 Siswi 

hamil tetap harus bersekolah karena kehamilan pastilah tidak diingikan. 

Diagram 1. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakat. 

15 14 15 15

37

0 1 0 0 0
0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

   
 Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 
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Dari hasil kuesioner diatas menunjukan bahwa 15 siswa kelas X, 14 siswi 

kelas X, 15 siswa kelas XI, 15 siswi kelas XI, dan 37 guru SMA Negeri 

12 Semarang menyatakan setuju bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ada 1 responden 

siswi kelas X tidak setuju. 

Diagram2. Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kekerasan seksual dan Kekerasan yang dilakukan 

oleh pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Diagram 2 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden setuju jika 

Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik. Perlindungan ini harus 

diberikan  kepada anak dalam satuan pendidikan agar terciptanya 

kenyamanan dan keamanan bagi anak. 

15 14 15 15

37

0 1 0 0 0
0

10

20

30

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju
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Diagram 3. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan 

 

15 13 15 15

37

0 2 0 0 0
0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Jawaban yang sama diberikan responden untuk pertanyaan bahwa setiap 

Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. hanya ada 2 

responden dari siswi kelas X tidak setuju hal tersebut. 

Diagram 4. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta didik 

 

15 14 15 15

37

0 1 0 0 0
0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 
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Diagram 4 menunjukkan bahwa seluruh responden setuju apabila setiap 

anak berhak mendapatkan perlindungan seksual dari peserta didik atau 

teman didalam lingkungan sekolah. 

Diagram 5. Siswi hamil tetap diperbolehkan belajar di Sekolah 

4 4 5
11

2
11 11 10

4

35

0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Diagram 5 menunjukan bahwa sebagian besar  siswa kelas X, XI dan guru 

menjawab tidak setuju jika siswi hamil tetap diperbolehkan belajar di 

sekolah.  Terdapat 11 siswi kelas XI setuju apabila siswi hamil tetap 

sekolah. Jumlah ini cukup banyak dibandingkan mereka yang setuju di 

kelas X dan guru. Mereka setuju dengan penyataan siswi hamil tetap 

bersekolah dengan alasan bahwa anak harus tetap mendapatkan pendidikan 

yang selayaknya. 

Diagram 6. Siswi yang menjadi korban kekerasan seksual berhak 

tetap melakukan proses pembelajaran di sekolah 
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Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 diagram 6, sebagian besar responden menjawab setuju jika siswi hamil 

sebagai akibat kekerasan seksual tetap mengikuti pelajaran di sekolah. 

Seluruh siswa di kelas X dan sebagian besar siswa di kelas yang sama 

memberi jawaban setuju. Mereka menyetujui dengan alasan bahwa siswi 

yang hamil disebabkan oleh kekerasan seksual adalah suatu hal yang tidak 

disengaja namun itu adalah suatu musibah yang menimpa siswi hamil 

tersebut. korban dari kekerasan seksual masih diberikan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan dan berhak melakukan proses pembelajaran di 

sekolah. Guru sebagian besar juga setuju. Demikian pula dengan siswa di 

kelas XII sebagian besar setuju, akan tetapi siswi di kelas yang sama justru 

banyak yang tidak setuju. 

Bagi responden yang setuju anak korban dari kekerasan seksual tidak dapat 

disalahkan atas kehamilannya karena hal itu merupakan sesuatu ketidak 

sengajaan yang dilakukan oleh anak. Namun bagi responden yang tidak 

setuju hal tersebut sama dengan kehamilan yang disebabkan oleh pergaulan 

bebas. 
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Diagram 7. Siswi hamil karena pergaulan bebas berhak tetap 

melakukan proses pembelajaran di sekolah 

 

7 4 11 13
28 11 4 2

35

0

50

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa pendapat siswa di kelas X ada yang 

setuju dan tidak setuju jika siswi yang hamil karena pergaulan bebas  tetap 

melakukan proses pembelajaran di sekolah. Siswi yang menjawab tidak 

setuju ternyata jumlahnya juga hampir sama banyaknya. Mereka beralasan 

bahwa anak yang hamil karena pergaulan bebas merupakan akibat dari 

tindakannya sendiri dan harus siap menerima konsekuensinya. 

Diagram 8. Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah pantas untuk 

hamil 

6 2 5
13

2
9 13 10

2

35

0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 
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Tanggapan responden terhadap pertanyaan mengenai siswi Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sudah pantas hamil menunjukan hasil 6 siswa kelas 

X setuju, 2 siswi kelas X setuju, 5 siswa kelas XI memilih setuju, 13 siswi 

kelas XI setuju, dan 2 guru SMA Negeri 12 Semarang setuju. Kehamilan 

pada siswi SMA meskipun telah melakukan pernikahan yang sah namun hal 

ini masih dianggap sangat dini untuk seorang siswi mengalami kehamilan. 

Anggapan bahwa siswi SMA belum pantas untuk hamil juga dapat dilihat 

dari responden lain seperti siswi kelas X sebanyak 13, siswa kelas X 

sebanyak 9, siswi kelas XI sebanyak 2, siswa kelas XI sebanyak 10 

menyatakan tidak setuju jika siswi SMA telah hamil. 

Diagram 9. Siswa  yang melakukan hubungan sex yang menyebabkan 

kehamilan harus dikeluarkan dari sekolah 

 

9 10 14

2

26

6 5 1

13 11

0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Suatu kehamilan tidak mungkin terjadi kepada seorang wanita jika tidak 

berhubungan sex dengan lawan jenisnya. Seorang siswi yang hamil dan 

dikeluarkan dari sekolah namun banyak kasus siswi yang menghamili masih 
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tetap bisa bersekolah seperti biasa. Sebagian besar siswa dan siswi di kelas 

X setuju apabila siswa  yang melakukan hubungan sex yang menyebabkan 

kehamilan harus dikeluarkan dari sekolah. Siswa kelas XI sebagian setuju, 

akan tetapi siswi di kelas yang sama sebagian besar tidak setuju jika siswa 

yang menghamili harus dikeluarkan dari sekolah. Hukuman bagi siswi 

hamil adalah dikeluarkan maka tidak adil jika siswa yang menghamili tidak 

ikut dikeluarkan. 

Diagram 10. Siswi hamil berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi 

 

9 13 15

1

25

6 2 0

14 12

0

20

40

L (X) P (X) L(XI) P(XI) Guru

Setuju Tidak Setuju

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

   Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Diskriminasi terhadap siswi hamil sangat sering terjadi yang berakibat siswi 

hamil menjadi minder dan akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk 

sekolah. perlindungan terhadap siswi hamil seharusnya menjadi hal yang 

wajib diberikan oleh warga sekolah mengingat bahwa diskriminasi tidak 

diperbolehkan. Perlindungan terhadap siswi hamil disadari oleh 63 

responden dari total 97 
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Sekitar setengah dari jumlah responden sadar bahwa perlindungan 

terhadap siswi hamil dari diskriminasi itu hal yang penting. Perlidungan ini 

tidak hanya secara hukum namun perlindungan terhadap lingkungan agar 

anak tersebut tidak dikucilkan dari lingkungan sekitarnya terutama 

dilingkungan sekolah. 

Diagram 11. Siswi hamil harus dikucilkan dari lingkungan sekolah 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Perilaku mengucilkan siswi hamil ternyata tidak disetujui oleh 35 guru, 

siswa kelas X sebanyak 13, siswi kelas X sebanyak 12, siswa kelas XI 

sebanyak 8 dan siswi kelas XI sebanyak 3 dengan hasil seperti ini tindakan 

untuk mengucilkan siswi hamil dapat berkurang. Pada diagram tersebut 

siswi  XI sebanyak 12 anak setuju jika siswi hamil harus dikucilkan dari 

sekolah meskipun mereka sama-sama siswi tapi memiliki pandangan yang 

berbeda dengan siswi hamil. Anggapan mereka siswi hamil pada masa 

sekolah belumlah pantas dan dapat berdampak kepada siswi lain yang ada 
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dalam lingkungan sekolah yang sama yaitu SMA Negeri 12 Semarang. 

Pendapat 

Diagram 12. Sekolah berhak mengeluarkan siswi yang sedang 

mengalami kehamilan diusia sekolah menengah atas (SMA) 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Diagram 12 menunjukkan bahwa sebanyak 32 guru setuju dengan  

Peraturan tentang sekolah  yang dapat mengeluarkan siswi hamil; ada 5 

guru yang  tidak setuju. Guru beralasan bahwa siswi yang hamil tidak 

mencerminkan murid yang berahlak baik dan dapat merusak citra nama 

baik sekolah. Siswa-siswi  kelas X dan XI sebanyak 35 anak setuju jika 

peraturan  sekolah harus mengeluarkan siswi hamil dari sekolah. Siswa-

siswi tersebut beralasan jika ada siswi hamil di lingkungan sekolahnya 

akan berdampak juga dengan siswa-siswi lain karena sekolah akan 

memandang sekolah tersebut tidak baik. 
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Diagram 13. Peraturan sekolah mengeluarkan siswi hamil tidak 

melihat hak anak atas pendidikan 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Pertanyaan peraturan sekolah mengeluarkan siswi hamil tidak melihat hak 

anak atas pendidikan mendapatkan  tanggapan dari siswa dengan hasil 

sebagai berikut:  sebanyak  9 siswa kelas X, 9 siswi kelas X, 7 siswa kelas 

XI, 7 siswi kelas XI, dan 10 guru SMA Negeri 12 Semarang menyatakan 

setuju. Bagi responden yang tidak setuju, peraturan sekolah mengeluarkan 

siswi hamil dari sekolah tidak melihat hak anak atas pendidikan itu salah, 

menurut mereka sekolah membuat peraturan pasti sudah ada pertimbangan 

ketika akan membuat peraturan tersebut sebanyak  6 siswa kelas X, 6 siswi 

kelas X, 8 siswa kelas XI, 8 siswi kelas XI, dan 25 guru SMA Negeri 12 

Semarang. 
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Diagram 14. Peraturan sekolah mengeluarkan siswi hamil merupakan 

suatu hal yang bijaksana 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Kebijakan sekolah terhadap penanganan kasus siswi hamil merupakan suatu 

tindakan sekolah yang sangat penting untuk hak anak atas pendidikan. 

Sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap 

pendidikan bagi siswi hamil. Kebijakan sekolah untuk meluarkan siswi 

hamil dirasa tidak bijaksana karena hak tersebut membuat siswi hamil 

kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum. Sebanyak 

42.8% tidak setuju dengan kebijakan, Meskipun begitu  dari hasil kuesioner 

yang diberikan kepada responden sebanyak 58.2% setuju 
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Diagram 15. Seharusnya sekolah memberikan solusi lain selain 

mengeluarkan siswi hamil dari sekolah 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

 Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

Sekolah tidak dapat mengeluarkan siswi hamil dan sekolah harus 

memberikan solusi terhadap kasus siswi hamil. Responden memberikan 

tanggapan setuju sebanyak 70.81% atau 73 responden setuju bahwa sekolah 

seharusnya memberikan solusi yang lebih baik daripada kebijakan untuk 

mengeluarkan dari sekolah. pemberian solusi terhadap kasus siswi hamil 

dianggap lebih pantas menurut sebagian besar responden. Solusi yang 

diberikan oleh sekolah adalah siswi hamil tetap dapat bersekolah atau cuti 

selama kehamilan dan dapat melanjutkan lagi setelah kelahirannya tanpa 

harus mengeluarkan siswi tesebut. 
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Diagram 16. Siswi hamil merusak nama baik sekolah. 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Siswi hamil dianggap sebagai perusak nama baik sekolah sangat melekat 

dalam pikiran responden anggapan ini dapat dilihat dalam diagram di atas 

78.57% responden setuju dengan siswi hamil merusak nama baik sekolah 

terbagi dalam tanggapannya 12 siswa kelas X setuju, 14 siswi kelas X 

setuju, 12 siswa kelas XI memilih setuju, 13 siswi kelas XI setuju, dan 30 

guru SMA Negeri 12 Semarang setuju. 

Diagram 17. Siswi hamil dapat mempengaruhi siswi-siswi lain agar 

hamil 
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Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Kekhawatiran terhadap dampak buruk bagi lingkungan sekitar terutama 

adanya siswi hamil disekolah sangat besar. Siswi hamil ditakutkan dapat 

mempengaruhi siswi atau siswa lain agar mengalami kehamilan 

kekhawatiran ini dilihat dari respon warga sekolah SMA Negeri 12 

Semarang di mana banyak yang setuju dengan pernyataan siswi hamil dapat 

memperngaruhi siswi lain hamil menjadi pandangan negatif bagi warga 

sekolah lainnya. Menurut mereka suatu perbuatan buruk pasti akan 

berpengaruh kepada lingkungan sekitar. 

Tidak semua responden beranggapan bahwa siswi hamil dapat 

mempengaruhi siswi lainya ada responden yang tidak setuju dengan 

anggapan tersebut. sebanyak tanggapannya 5 siswa kelas X tidak setuju, 9 

siswi kelas X tidak setuju, 3 siswa kelas XI memilih tidak setuju, 5 siswi 

kelas XI tidak setuju, dan 18 guru SMA Negeri 12 Semarang tidak setuju. 

Pernyataan bersebut beralasan bahwa tidak ada hubungan antara siswi hamil 

dengan kehamilan pada siswi lainya menurut mereka kehamilan disebabkan 

oleh perilaku pribadi dari siswi. 
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Diagram 18. Pendidikan moral di sekolah dianggap gagal jika ada 

kasus siswi hamil di sekolah tersebut 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Sekolah akan dianggap gagal dalam pembelajaran moral yang diberikan 

kepada siswa siswinya jika ada siswi hamil dalam lingkungan sekolah 

tersebut. Lebih dari setengah responden menjawab setuju atau tepatnya 

59.4% responden beranggapan seperti itu. Responden yang tidak setuju 

sebanyak 41.6% .Oleh mereka yang setuju mengatakan bahwa pendidikan 

moral dianggap gagal karena siswi yang hamil merupakan contoh perilaku 

yang tidak pantas dan tidak menjadi contoh tindakan yang bermoral. 
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Diagram 19. Peraturan sekolah untuk mengeluarkan dihapus dan 

digantikan dengan kebijakan lain yang tidak melanggar hak anak 

untuk mendapat pendidikan 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Tidak semua responden setuju dengan pernyatan tersebut. Sebanyak 

60.22% setuju jika peraturan sekolah yang mengeluarkan siswi hamil 

dihapus dan digantikan dengan solusi lain yang tidak melanggar hak anak 

mendapatkan pendidikan (9 siswa kelas X, 10 siswi kelas X, 8 siswa kelas 

XI memilih, 8 siswi kelas XI, dan 11 guru SMA Negeri 12 Semarang) 

Dengan banyaknya responden setuju kebijakan tersebut seharusnya 

digantikan oleh hal yang tidak melanggar hak anak seperti memberikan 

kesempatan tetap sekolah dengan memberikan perlindungan terhadap anak 

dari perlakuan bullying atau memberikan cuti selama masa kehamilan. 
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Diagram 20. Hak Siswi Hamil Untuk Bersekolah 

 

 

Sumber: Data terolah, 2019 

Ket : Siswa kelas X: L(X), Siswi kelas X: P(X), 

  Siswa kelas XI: L(XI), Siswi kelas XI: P(XI) 

 

Dilihat dari hasil tersebut lebih dari 50% responden menyatakan bahwa 

siswi hamil tetap berhak mendapatkan pendidikan selayaknya anak pada 

umumnya tanpa mendapatkan diskriminasi (10.21% siswa kelas X, 9.84% 

siswi kelas X, 10.745 siswa kelas XI, 9.21% siswi kelas XI, dan 21.89% 

guru menyatakan  setuju). Responden yang tidak setuju beranggapan 

bahwa siswi hamil masih menjadi permasalahan yang serius terkait dengan 

norma dan tidak sepantasnya anak dalam dunia pendidikan mengalami 

kehamilan. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Tata tertib sekolah tentang hak siswi hamil atas pendidikan. 

Pembahasan tentang tata tertib sekolah ini akan dilakukan berdasarkan 

sistem poin dan berbagai peraturan prundang-undangan yang terkait 

dengan hak-hak anak atas pendidikan. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang menggunakan sistem 

poin untuk membatasi kenakalan murid agar taat terhadap tata tertib 

sekolah. Sistem poin memiliki keunggulan tapi juga memiliki kelemahan 

dalam penerapannya. Suatu kebijakan yang diambil pasti akan 

mendapatkan pro dan kontra terkait dengan kebijakan tersebut. Sistem 

poin memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang dijelaskan di atas. 

 Sistem poin memiliki kelebihan bahwa siswa siswi akan diajarkan 

mandiri dan mengerti resiko jika melakukan suatu perbuatan yang salah, 

hal seperti ini sangat dibutuhkan siswa siswi untuk membentuk karakter 

siswa siswi menjadi manusia yang berani bertanggung jawab atas 

kesalahan yang dilakukannya. Akan tetapi, sistem poin juga memiliki 

kekurangan dalam penerapannya, sistem yang diterapkan akan menjadi 

peraturan yang kaku dan tidak ada peringatan terlebih dahulu ketika siswa 

siswi melakukan kesalahan 

Pada kasus siswi hamil akan mendapatkan poin sebanyak 175 poin 

yang artinya siswi hamil dikembalikan kepada orangtua. Kasus siswi hamil 

mendapatkan 175 poin berasal dari 2 tata tertib yang dilanggar yaitu 100 
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poin dari kehamilan siswi dan 75 poin dari perbuatan asusila yang 

dilakukan siswi yang mengakibatkan kehamilan. 

Menurut penulis, dengan peraturan yang demikian itu maka  sekolah 

dapat dikatakan telah melanggar hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan hak pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) 

dan Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena 

anak harus mendapatkan pendidikan untuk masa depan anak agar lebih 

baik. Suatu peraturan dalam dunia pendidikan seharusnya dapat 

melindungi hak-hak anak memperoleh pendidikan. Pembuatan suatu tata 

tertib sekolah seharusnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang ada di atasnya. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang 

yang terkait dengan hak-hak anak atas pendidikan, yaitu Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-

undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: 

Pasal4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa”.
65

 

 

Pada undang-undang di atas dijelaskan bahwa pendidikan 

diselenggarakan tanpa adanya diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia yang artinya bahwa pendidikan dapat diperoleh semua 
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  Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1). 
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warga negara tanpa pengecualian. Pendidikan tidak membedakan status 

ataupun golongan tertentu, akan tetapi dalam kasus siswi hamil siswi yang 

hamil mendapatkan pemberlakuan yang berbeda. Adapun alasannya 

karena siswi yang bersangkutan telah melanggar norma susila, moral, dan 

tata tertib sekolah.
66

 

Menurut penulis, siswi hamil memang melanggar norma susila dan 

moral jika kehamilan disebabkan oleh pergaulan bebas karena pergaulan   

bebas yang dilakukan oleh siswi hamil merupakan perbuatan yang 

disengaja dan dilakukan dengan sadar. Padangan penulis akan berbeda jika 

kehamilan disebabkan oleh kekerasan seksual yang tidak diinginkan oleh 

siswi seperti tindakan pemerkosan dan hubungan sex yang dengan 

ancaman. Kekerasan seksual yang dialami siswi merupakan perbuatan 

yang tidak diinginkan oleh siswi jadi siswi tidak dapat dianggap telah 

melanggar norma susila karena perbuatan yang dilakukan merupakan hal 

yang tidak diinginkan oleh siswi. 

Selain itu, tata tertib sekolah seharusnya tidak bertentangan dengan 

hak-hak anak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12 Undang-

undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi 

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 

 pribadinya,  untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan 

 dirinya, dan meningkatkan  kualitas hidupnya agar menjadi  

 manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak  

 mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.
67
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  Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB. 
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Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12 
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan tanpa 

adanya diskriminatif yang dapat diartikan bahwa semua Warga Negara  

Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan tanpa adanya pembedaan 

di dalamnya. Seperti halnya dalam siswi hamil, siswi hamil harus 

mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain tanpa harus dikucilkan 

statusnya. 

Pembuatan tata tertib sekolah sebaiknya melibatkan siswa, orang tua 

siswa, dan komite sekolah. Tata tertib sekolah sebagai aturan yang mengikat 

siswa dan warga sekolah lain tidak bisa dirumuskan oleh salah satu pihak saja 

karena mencakup kepentingan dan nasib orang lain, khususnya siswa yang 

menjadi obyek atau sasaran tata tertib tersebut. Pada kasus ini pihak sekolah 

membuat peraturan tanpa melakukan pendekatan terlebih dahulu sehingga tata 

tertib sekolah tersebut melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan. 

Peraturan yang telah dibuat sepihak oleh pihak sekolah tidak melihat 

dampak bagi hak pendidikan bagi siswa-siswinya. Peraturan yang diterapkan 

oleh sekolah ada telah menyebabkan siswa kehilangan haknya atas pendidikan 

seperti halnya pada kasus siswi hamil.  

Siswi hamil kemungkinan tidak mendapatkan hak atas pendidikan jika 

harus dipindahkan dari sekolah tersebut. Pemindahan siswi hamil akan 

disarankan untuk mengikuti program pemerintah yaitu melalui kejar paket C 
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untuk kesetaraan SMA
68

 Namun pemindahan pasti ada permasalah baru yang 

akan dialami oleh siswi hamil ada juga keuntungan dari pemindahan proses 

pembelajaran dalam program kejar paket C. Program kesetaraan untuk SMA 

adalah kejar paket C dalam program tersebut tidak memiliki syarat khusus 

untuk mengikuti program tersebut. 

Siswi hamil yang dipindahkan dalam program tersebut memiliki 

keuntungan yaitu siswi hamil lebih memiliki waktu yang cukup untuk 

menjaga kehamilan yang sedang dialaminya karena program kejar paket C 

memiliki waktu tatap muka yang lebih sedikit mengingat bahwa program 

tersebut diikuti oleh masyarakat yang rata-rata telah bekerja namun belum 

menyelesaikan pendidikan SMA dan ingin memiliki ijasah SMA. Siswi hamil 

yang mengikuti program tersebut memiliki waktu istirahat yang cukup untuk 

kehamilannya dan jarang mendapatkan bullying dari teman-temannya karena 

teman dalam program kejar paket C rata-rata memiliki usia yang lebih dewasa 

dan dapat memahami kondisi siswi hamil tersebut. 

Program kejar paket C pasti memiliki kekurangan yang akan dihadapi 

oleh siswi hamil yang dipindahkan ke program kejar paket C tersebut. Kejar 

paket C memiliki waktu tatap muka yang sedikit dibandingkan oleh SMA 

pada umumnya. Dengan waktu tatap muka yang sedikit pasti ilmu yang 

didapatkan tidak seperti pada SMA yang memiliki waktu pembelajaran yang 

lebih banyak. Siswa-siswi program kejar paket C akan mendapatkan nilai 
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Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 11.30 WIB. 
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akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa-siswi SMA pada 

umumnya. 

Program kesetaraan kejar paket C dianggap bahwa memiliki perbedaan 

dengan SMA pada umumnya namun anggapan bahwa program kejar paket C 

merupakan tempat anak yang memiliki kasus dan tidak dapat meneruskan 

pendidikan pada sekolah umum melekat pada program tersebut meskipun 

tidak semua peserta didiknya seperti itu. Pandangan buruk dalam program 

paket C mengakibatkan lulusan dari kejar paket C mendapatkan pertimbangan 

yang lebih ketika mendaftar pekerjaan yang akhirnya mengancam masa depan 

dari anak tersebut. 

Kelemahan dari kejar paket C ada pada kemampuan peserta didik kalah 

bersaing karena program paket C memiliki jam tatap muka yang lebih sedikit 

dibandingkan oleh sekelah umum. Dengan jam tatap muka sedikit proses 

pembelajaran pasti memiliki tingkatan yang berbeda dan tidak dapat 

disamakan oleh siswi yang belajar di sekolah umum. Jika siswi hamil 

dipindahkan keprogram kejar paket C maka masa depan dari siswi juga akan 

terancam karena pendidikan yang diterima tidak dapat mengembangkan diri 

dari siswi hamil tersebut maka kebijakan untuk memindahkan siswi hamil 

keprogram kejar paket C melanggar kententuan Pasal 9(1) Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:  ”Setiap Anak berhak 
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memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.
69

 

3.2.2 Pemenuhan hak asasi siswi hamil atas pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa prosedur yang ditempuh 

hingga keputusan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menangani siswi 

hamil yang disebabkan kekerasan seksual dan pergaulan bebas memiliki 

perbedaan dan persamaan. 

Persamaan dalam pengambilan kebijakan terdapat pada prosesnya, siswi 

hamil kerena kekerasan seksual dan siswi hamil karena pergaulan bebas 

mendapatkan  perlakuan yang sama yaitu mereka diberikan proses mediasi 

sebelum keputusan diambil oleh pihak sekolah. Pihak sekolah dalam 

menangani kasus siswi hamil tidak membedakan dalam proses 

penanganannya yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: konseling 

kepada siswi hamil yang bersangkutan,  mencari tahu kronologis dan usia 

kehamilan, Memanggil orangtua,  dan berdiskusi solusi yang terbaik untuk 

anak, dan memanggil siswi yang hamil untuk memberikan tanggapan atas 

solusi yang diberikan sekolah atas persetujuan dari orangtua
70

 

Dalam proses penanganan kasus siswi hamil pihak sekolah memanggil 

siswi hamil untuk dilakukan konseling. Pada proses tersebut ada 

permasalahan hak asasi manusia yang dilanggar oleh sekolah karena prinsip 

konseling dimintakan oleh orang yang membutuhkan, dalam hal ini adalah 
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 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) 
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 Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB. 
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siswi hamil (sebagai konseli). Atas dasar kebutuhan siswi  tersebut maka 

lonselor akan memberikan pelayanan berupa bimbingan dan konseling, 

namun pada penanganan kasus siswi hamil justru konselor yang memanggil 

konseli. Pemanggilan siswi hamil/ konseli atas kebutuhan guru BK/ konselor 

untuk mengetahui penyebab kehamilan dan segala sesuatu yang terkait 

dengan kehamilan tersebut bukanlah bentuk suatu bimbingan dan konseling 

melainkan suatu bentuk interogasi yang dilakukan oleh guru BK.  Menurut 

penulis hal tersebut melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi 

anak, karena guru BK mencampuri masalah pribadi yang menyangkut 

kepentingan pribadi seseorang.  

Kebijakan yang ditempuh oleh pihak sekolah akan berbeda dengan 

mempertimbangkan sebab terjadinya kehamilan pada siswi tersebut. 

Kehamilan karena kekerasan seksual menurut pihak sekolah merupakan hal 

bukan karena kesengajaan, maka pihak sekolah memberikan keringanan 

terhadap kasus tersebut dengan memperbolehkan siswi cuti selama masa 

kehamilannya. 

Kebijakan yang diberikan kepada anak yang mengalami kehamilan yang 

disebabkan oleh pergaulan bebas yaitu siswi tetap dapat bersekolah namun 

tidak diberikan masa cuti selama kehamilannya karena siswi harus berani 

bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Kebijakan ini akan 

berlaku kepada siswi hamil pada kelas X, XI, dan XII semester 1 karena siswi 

masih memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan proses 

pembelajaran dalam sekolah memengah atas. 
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Kebijakan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswi hamil berbeda 

jika siswi hamil terjadi pada kelas XII semester 2. Pihak sekolah akan 

memberikan dispensasi kepada siswi hamil tersebut tanpa melihat apa sebab 

kehamilan. Kebijakan tersebut mengesampingkan tata tertib permasalahan 

poin yang mencapai 175 dan ketentuan untuk dikembalikan pada wali murid. 

Kebijakan pihak sekolah memiliki pertimbangan karena siswi hamil pada 

kelas XII semester 2 hanya kurang beberapa bulan untuk menyelesaikan masa 

pendidikan pada tingkatan sekolah menengah atas. 

Melalui kebijakan sekolah tersebut maka siswi hamil khususnya 

mereka yang ada di kelas XII semeseter 2, sangat diuntungkan dengan 

kebijakan pihak sekolah yang tetap memperbolehkan mereka tetap dapat 

bersekolah dan menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas. 

Kebijakan yang ditempuh oleh SMA 12 (meskipun tidak diberlakukan untuk 

semua siswi hamil) menunjukkan kepedulian sekolah tersebut terhadap hak 

anak atas pendidikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan 

Pasal 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang berbunyi: 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa”.
71
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    Pasal 5 ayat (1) UU Pendidikan berbunyi: “Setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
72

 

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa melihat 

kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh 

pendidikan yang baik.
73

 

     Selain UU Pendidikan, Pasal 9 (1a) Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, mengatur bahwa “ 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.
74

 Pasal tersebut memberi mandat agar setiap anak, baik dia hamil atau 

tidak, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. 

    Menurut penulis hak-hak siswi hamil belum terpenuhi sepenuhnya, 

misalnya dalam proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan siswi 

hamil. Tidak dilibatkannya siswi hamil dalam proses mediasi dapat 

dikatakan melanggar hak anak untuk berpendapat dan didengar 

pendapatnya. 

     Pasal 24 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa: 

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk 
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mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia 

dan tingkat kecerdasan Anak”.
75

 

 

     Seorang anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan 

adanya hak tersebut seharusnya pihak sekolah dan wali murid 

mempertimbangkan pendapat anak dalam menentukan kebijakan terkait 

dengan siswi hamil. Akan tetapi, dalam proses diskusi antara pihak sekolah 

dengan orangtua ternyata siswi hamil tidak diikutsertakan. Hal ini   

menunjukkan bahwa siswi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya yang terkait dengan kehidupnya. Meskipun orangtua (guru dan 

orangtua) memiliki kekuasaan asuh terhadap anak (siswi yang hamil) 

tersebut, seharusnya siswi yang hamil tersebut diberi kesempatan untuk ikut 

serta sehingga mengetahui proses pengambilan keputusan. 

      Pada kasus siswi yang pernah terjadi di SMA Negeri 12 Semarang 

pihak sekolah memberikan kesempatan kepada siswi yang hamil untuk tetap 

bersekolah (lihat halaman 34-35). Pada kasus Y siswi hamil yang 

disebabkan oleh pergaulan bebas diberikan kesempatan tetap bersekolah di 

SMA Negeri 12 Semarang, namun dengan syarat Y harus tetap melakukan 

proses belajar dengan keadaan hamil. Kondisi siswi yang sedang hamil 

harus mengikuti proses belajar hal ini menjadi hal yang berat bagi anak 
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karena rasa malu dan cemooh yang akan diterima siswi hamil namun hal itu 

menjadi konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya.
76

 

     Pada kasus Z siswi hamil yang disebabkan oleh kekerasan seksual 

mendapatkan perhatian yang berbeda karena  menurut pihak sekolah 

kehamilan yang dialami siswi merupakan kejadian yang tidak diinginkan. 

Dengan pertimbangan tersebut siswi hamil karena kekerasan seksual 

mendapatkan keringanan yaitu diperbolehkan cuti selama masa 

kehamilannya.
77

 Penyelesaian kasus menggunakan diskusi yang akan 

menjadi suatu kebijakan yang akan diambil dan diterapkan pada kasus siswi 

hamil tersebut. 

     Dalam kasus siswi hamil karena pergaulan bebas dan kekerasan 

seksual mendapatkan proses penyelesaian yang sama dengan diskusi untuk 

menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Proses tersebut dilakukan agar 

hak anak atas pendidikan tidak dilanggar. 

    Berdasarkan uraian di atas, penanganan kasus siswi hamil ternyata 

tidak menggunakan sistem poin. Pihak sekolah ternyata lebih mendahulukan 

penyelesaian dengan cara diskusi dengan orangtua sebagai pihak wali murid 

dan siswi yang hamil. Menurut pihak sekolah, siswi yang hamil masih 

memiliki haknya untuk memperoleh pendidikan. 

    Langkah yang dilakukan pihak sekolah sudah benar dengan 

mendahulukan cara diskusi dalam menyelesaikan kasus siswi hamil. 

Meskipun penyelesaian tersebut  tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis 
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dalam tata tertib sekolah, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah 

telah melakukan diskusi atau perlakuan khusus sebagai suatu bentuk 

kebijakan sekolah. Pihak sekolah memberikan kesempatan kepada siswi 

hamil untuk berpendapat dalam penyelesaian kasus tersebut. 

    Kebijakan tersebut telah melindungi hak siswi hamil untuk tetap 

bersekolah. Penyelesaian masalah seperti ini sebagai proses perlindungan 

hak anak oleh pihak sekolah mengenai hak anak atas pendidikan.
78

 Langkah 

yang ditempuh pihak sekolah dari kedua kasus di atas menunjukkan bahwa 

sekolah tidak serta-merta dan sepenuhnya melakukan tata tertib yang ada 

namun pihak sekolah masih memberikan pendampingan dalam penyelesaian 

kasus siswi hamil. Sekolah masih memberikan sedikit kelonggaran dengan 

tidak memutuskan sepihak bahwa siswi hamil harus dikeluarkan dari 

sekolah. 

    Kebijakan pihak sekolah dengan memberikan pilihan untuk siswi 

hamil tetap bersekolah dengan keadaan sedang hamil dapat masalah baru 

yang akan dialami oleh siswi hamil yaitu bullying/cemooh dari temannya. 

bullying/cemooh dari temannya dapat menjadi beban yang sangat berat bagi 

siswi hamil untuk tetap melakukan proses pendidikan. 

    Menurut penulis perlindungan pihak sekolah terhadap siswi hamil atas 

pendidikan masih belum maksimal dilakukan oleh sekolah, karena dalam 

kenyataan masih ada siswi yang keluar dari sekolah karena kehamilan. 

Dalam kenyataannya 95% siswi yang hamil ternyata tidak siap menghadapi 
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teman-temannya dan tanggapan orangtua terhadap kondisi tersebut biasanya 

akan menarik anaknya dari sekolahan. Akan tetapi jika orangtua tetap 

memaksakan anaknya untuk bersekolah dan siap dengan resiko yang akan 

diterima (dicemooh atau dibully)  maka pihak sekolah akan mendatangkan 

anak tersebut ke sekolah dan akan tetap memberikan tempat untuk anak 

tersebut bersekolah. Akan tetapi pihak sekolah biasanya selalu menanyakan 

kesiapan psikologi anak dan ternyata  100% anak menjawab tidak siap.
79

 

    Hal ini menunjukkan masih sering terjadinya diskriminasi di dalam 

lingkungan sekitarnya terhadap siswi hamil berupa bullying. Bullying yang 

dialami oleh siswi hamil, misalnya: siswi hamil akan mendapat hina secara 

fisik, dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap dapat membawa 

dampak buruk untuk teman sekitarnya dan menjadi bahan cemoohan. 

     Hal ini mengakibatkan siswi menjadi minder dan takut untuk 

berangkat sekolah oleh karena itu, pihak sekolah sebagai pihak yang sering 

bersinggungan secara langsung dengan siswa siswi di dalam lingkungan 

sekolah seharusnya memberikan perlindungan terhadap siswi hamil dan 

memberikan pemahaman kepada siswa-siswi lain agar tidak membully siswi 

hamil. 

     Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa perlindungan terhadap 

siswi hamil sangat lemah karena pihak sekolah tidak dapat memberikan 

perlindungan terhadap bullying yang akan diterima oleh siswi hamil. 

Kebijakan tersebut sangat berat untuk siswi hamil karena pergaulan bebas 
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dan akhirnya siswi hamil yang mengundurkan diri dari sekolah dengan 

pilihan tersebut sekolah tidak disebut mengeluarkan siswi hamil dari 

     Menurut penulis jika sekolah dapat membuat tata tertib tentang siswi 

hamil seharusnya pihak sekolah juga dapat membuat tata tertib terhadap 

perlindungannya. Tata tertib tidak harus secara khusus mengatur tentang 

perlindungan terhadap siswi hamil namun sekolah dapat membuat tata tertib 

mengenai bullying dimana secara tidak langsung sekolah akan melindungi 

siswi hamil dari tindakan bullying. Pemenuhan hak anak atas pendidikan 

sangatlah penting terlepas anak  telah melanggar tentang norma susila. 

      Berdasarkan uraian di atas maka terlihat adanya perbedaan antara tata 

tertib dengan pelaksanaannya karena dalam penerapan kasus siswi hamil 

pihak sekolah lebih menggunakan kebijakan sekolah daripada tata tertib 

sekolah. Penerapan tata tertib dalam sistem poin sudah jelas dan tertulis 

bahwa siswi hamil akan dikembalikan kepada orangtua, jika pihak sekolah 

menerapkan sistem poin sesuai dengan ketentuannya maka baik siswi hamil 

karena kekerasan seksual maupun pergaulan bebas akan mendapatkan 

penanganan yang sama tanpa ada perbedaan. 

     Siswi hamil berhak atas pendidikan yang layak dan sebagai anak, siswi 

hamil harus mendapatkan perlindungan hak atas pendidikan tanpa terkecuali, 

apabila pihak sekolah menggap siswi hamil berbeda dengan siswi lain maka 

pihak sekolah melanggar hak anak mendapatkan pendidikan tanpa 

diskriminatif. Kasus siswi hamil pada Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak 

memiliki kepastian dalam penyelesaiannya. Penyelesaian masih tebang pilih 
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dalam penyelesaian kasus ini tidak ada kepastian dalam kebijakan bagi siswi 

hamil karena kasus siswi hamil dibedakan dalam memberikan kebijakan yang 

diberikan pihak sekolah. Seharusnya sekolah memberikan kesempatan yang 

sama kepada siswi hamil tanpa melihat penyebab kehamilan agar siswi hamil 

tetap mendapatkan perlindungan dalam proses pembelajaran yang ia ikuti. 

3.2.3 Perspektif siswa dan siswi mengenai tata tertib sekolah yang mengatur 

hak siswi hamil. 

     Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan siswa siswi dan guru 

SMA Negeri 12 Semarang menunjukan bahwa kepedulian guru dan siswa-

siswi terhadap hak siswi hamil untuk bersekolah masih cukup tinggi. Siswi 

hamil masih dianggap pantas untuk mendapatkan pendidikan dengan alasan 

bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (lihat 

diagram 1). Selain itu sudah menjadi hak anak, terlepas dia hamil atau tidak, 

untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk 

bullying (lihat diagaram 2) sehingga siswi hamil mempunyai hak untuk 

melanjutkan sekolah tanpa mengalami kekuatiran akan dicemooh atau 

dibully oleh teman-temannya atau bahkan oleh guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. 

    Para siswa menganggap bahwa kehamilan terlepas hasil dari 

kekerasan seksual atau pergaulan bebas bukan menjadi halangan siswi untuk 

mendapatkan pendidikan (lihat diagram 6 di halaman 56). Hal ini juga 

didukung pendapat siswi  yang diwawancarai: 

“Hak siswi hamil untuk bersekolah tetap harus dijaga 

bagaimanapun siswi hamil adalah anak yang mengalami musibah 
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atas perbuatannya dan dia tetaplah anak yang harus mendapatkan 

pendidikan. Sebagai teman yang melihat temannya mendapatkan 

musibah alangkah baiknya jika kita saling menjaga dan 

memberikan motivasi terhadap anak tersebut”. 

 

 Akan tetapi terdapat jawaban berbeda bagi siswi yang hamil 

dikarenakan oleh pergaulan bebas. Kehamilan yang dialami oleh siswi 

tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan sehingga hal itu menjadi 

tanggung jawab dari siswi itu sendiri.  (lihat diagram 7 di halaman 57) 

Pendapat tersebut muncul karena kehamilan merupakan perbuatan yang 

terkait dengan norma susila. Norma susila sangat dijunjung dalam 

pendidikan karena menurut mereka norma akan selalu hidup dalam 

lingkungan masyarakat yang beradab
80

 

Menurut penulis kehamilan pada siswi merupakan suatu pelanggaran 

norma susila karena kehamilan yang dialami oleh siswi bukan dari suatu 

hubungan pernikahan. Meskipun siswi melakukan pelanggaran terhadap 

norma susila namun siswi harus tetap mendapatkan haknya untuk 

mendapatkan pendidikan. 

  Selain itu para siswa berpendapat bahwa siswi hamil pada sekolah 

menengah atas dianggap tidak pantas. Apabila terjadi maka siswi hamil akan 

mendapatkan beban mental yang berat. Beban mental akan semakin berat 

yang didapatkan oleh siswi hamil jika penyebab kehamilan disebabkan oleh 

sex bebas atau hubungan sex tanpa ada ikatan suatu pernikahan yang sah. 

(lihat pada diagram 8). 
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  Siswi hamil untuk tetap bersekolah responden memberikan pendapat 

tidak setuju dengan hal tersebut menurut mereka jika siswi hamil tetap 

bersekolah akan berbahaya bagi kesehatan janin. 
81

Kehamilan pada usia dini 

masih sangat rentan terjadinya masalah kesehatan karena Rahim dari anak 

belum kuat. Pihak sekolah tetap harus memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan anak
82

 (lihat diagram 5). 

Kekhawatiran terhadap dampak buruk bagi lingkungan sekitar terutama 

adanya siswi hamil disekolah sangat besar. Siswi hamil ditakutkan dapat 

mempengaruhi siswi atau siswa lain agar mengalami kehamilan.(lihat pada 

halaman 66).  Dangan hal tersebut menjadi pertimbahan pihak sekolah 

membuat peraturan tentang siswi hamil yang akan dikembalikan kepada 

wali murid. Kebijakan sekolah terhadap penganan kasus siswi hamil 

merupakan suatu tindakan sekolah yang sangat penting untuk hak anak atas 

pendidikan. Sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan akan 

berpengaruh terhadap pendidikan bagi siswi hamil. (lihat pada diagram 14) 

Peraturan terhadap dikeluarkannya siswi hamil dari pihak sekolah 

dianggap suatu tindakan yang benar oleh responden. Menurut mereka 

dengan dikeluarkannya siswi hamil dari sekolah merupakan suatu hukuman 

yang pantas untuk diterima oleh siswi hamil (lihat pada diagram 12). 

Sekolah sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan akan dianggap 

gagal jika ada kasus siswi hamil dalam lingkungan sekolahnya karena 

sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara akademik namun 

                                                           
81

 Jawaban langsung oleh Bapak Pujiono sebagai guru. 
82

 Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 

Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB 



78 
 

dituntut juga pembelajaran moral. (lihat pada diagram 18 halaman 66) 

Pembelajaran moral sangat penting untuk anak dalam kehidupan 

bermasyarakat dan menjadi harapan masyarakat untuk anak yang bersekolah 

memiliki moral yang baik. 

Menurut penulis, peraturan siswi hamil dikeluarkan dari sekolah tidak 

dapat dibenarkan sepenuhnya karena dalam peraturan sekolah ada hak anak 

yang dilanggar yaitu hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Peraturan 

sekolah tentang siswi hamil dipandang tidak melihat hak anak dalam 

pembuatannya (lihat pada diagram 13). 

Perlindungan terhadap hak anak seharusnya menjadi prioritas bagi 

lembaga pendidikan karena salah satu hak anak yang harus didapatkan 

adalah pendidikan yang layak. Kehamilan pada siswi bukan menjadi faktor 

hak anak untuk kehilangan hak atas pendidikan. Kekhawatiran pihak 

sekolah terhadap siswi hamil untuk tetap bersekolah beralasan bahwa siswi 

akan mendapatkan cemooh dan bullying dari temannya. 

Perlindungan siswi hamil dari bullying agar tetap bersekolah menurut 

responden sangat diperlukhan  karena peraturan dalam lingkungan sekolah 

dibuat sendiri oleh pihak sekolah jadi sekolah dapat membuat suatu 

peraturan tentang bullying yang dapat melindungi siswi hamil agar tetap 

dapat bersekolah.( lihat pada diagram 10). Siswi hamil bukanlah sebagai 

anak yang harus dikucilkan dengan keadaannya yang sedang mengalami 

kehamilan. Para responden menyatakan bahwa tidak setuju jika siswi hamil 

dikucilkan dalam lingkungan sekolah (lihat halaman 60) 
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Peraturan sekolah untuk mengeluarkan siswi hamil untuk bersekolah 

dapat dirubah dengan kebijakan yang tidak melanggar hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan. Pihak sekolah harus lebih bijaksana dalam 

menangani kasus ini dengan cara yang lebih baik daripada menegeluarkan 

siswi hamil. Kebijakan dapat berupa pemberian cuti kepada siswi hamil agar 

siswi hamil dapat menjaga kehamilannya. Kebijakan lain yang dapat 

diberikan oleh pihak sekolah kepada siswi hamil yaitu sekolah tanpa tatap 

muka artinya siswi tetap bersekolah namun tidak harus berangkat ke sekolah 

dengan kemajuan teknologi hal seperti dapat dilakukan (lihat diagram 19). 

Dengan demikian, berdasarkan penelitian yang melibatkan siswa siswi 

dan guru SMA Negeri 12 Semarang menunjukan bahwa keperdulian 

terhadap hak siswi hamil untuk bersekolah masih cukup tinggi. Siswi hamil 

masih dianggap pantas untuk mendapatkan pendidikan. Kehamilan bukan 

menjadi halangan siswi untuk mendapatkan pendidikan. 

Pro dan kontra pada kasus siswi hamil ini dapat menjadi sebuah 

penilaian terhadap pemahaman siswa-siswi terhadap nilai-nilai hak asasi 

manusia, khususnya hak asasi anak, karena dalam hasil kuesioner masih ada 

beberapa siswa siswi SMA Negeri 12 Semarang belum memahami 

bagaimana pentingnya hak asasi manusia yang seharusnya menjadi 

pertimbangan dalam segala pengambilan keputusan yang diterapkan oleh 

sekolah. Sebaiknya pihak sekolah memberikan pendidikan mengenai hak 

asasi manusia agar siswa-siswi dapat lebih memahami pentingnya menjaga 
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hak asasi manusia. Dengan ada pendidikan tentang hak asasi manusia siswa-

siswi dapat lebih memiliki rasa toleransi kepada sesame. 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan untuk sekolah agar 

memberikan kebijakan dalam menyelesaikan kasus siswi hamil digantikan 

kebijakan lain yang tidak melanggar hak anak mendapatkan pendidikan. 

Berdasarkan kuesioner diatas menunjukan bahwa keperdulian siswa siswi 

SMA Negeri 12 Semarang terhadap hak asasi manusia sangat tinggi 

terutama terkait hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Siswi hamil tetap 

dianggap harus tetap mendapatkan haknya atas pendidikan tanpa 

diskriminasi atas kehamilan yang dialami oleh siswi tersebut. 

Kebijakan lain seperti siswi hamil tidak dikeluarkan melainkan siswi 

hamil diberikan cuti pada masa kehamilannya dapat menjadi cara pihak 

sekolah agar tidak melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


