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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah proses penyempurnaan diri yang dilakukan 

manusia secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena  pada dasarnya manusia 

memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka untuk melengkapinya manusia 

berproses dengan pendidikan. Pendidikan  merupakan hal yang  menjadi dasar 

kemajuan  negara. Negara yang  maju  adalah  negara  yang  menjunjung  tinggi 

dan mengutamakan pendidikan, sedangkan negara yang menomorduakan  

pendidikan menjadikan negara tersebut sulit berkembang.  

Observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada UPK 

Kecamatan Wangon dan sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Wangon, 

peneliti menemukan masalah yang terkait dengan pendidikan jenjang sekolah 

dasar. Masalah yang muncul didapatkan dari beberapa wilayah sekolah dasar 

terutama di Kecamatan Wangon. Ditemukan masalah di Desa Banteran,  

Klapagading Kulon dan Wlahar bahwa terdapat orang tua yang  tidak ingin 

menyekolahkan anaknya, anak putus sekolah, dan tidak ingin menempuh 

pendidikan di jenjang sekolah  dasar  sedangkan  usianya berkisar  antara 7-12 

tahun yang artinya anak tersebut tergolong anak-anak yang bersekolah di jenjang 

sekolah dasar. 
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 Hasil wawancara  dari beberapa narasumber pada guru “AG” di sekolah 

dasar di  Desa Banteran terdapat anak yang tidak ingin kembali sekolah, secara 

fisik anak tersebut lebih tinggi dibandingkan teman sebayanya di kelas. Anak 

tersebut sering tidak masuk sekolah hingga berbulan-bulan sehingga pihak 

sekolah terpaksa mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. Pihak sekolah belum 

mengetahui penyebab dari anak yang tidak ingin masuk sekolah dasar di wilayah 

Desa Banteran. 

    Hal ini juga terjadi di Desa Klapagading Kulon. “RN” yang merupakan 

guru di salah satu desa tersebut menuturkan bahwa  di sekolahnya terdapat anak 

yang tidak ingin bersekolah karena tidak ingin berada di lingkungan sekolah 

meskipun sudah dipaksa oleh kedua orang tuannya. Sehingga terpaksa orang tua 

membiarkan anaknya. Di sekolah dan desa yang sama juga terdapat anak yang 

tidak ingin terlepas dari perhatian orang tua sehingga jika orang tuanya tidak 

mendampinginya saat di sekolah anak tersebut tidak ingin sekolah. Pihak sekolah 

sudah mendatangi dan melakukan wawancara dengan pihak orang tua namun 

belum mendapatkan alasan dan faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak 

sekolah.  

Guru sekolah dasar “KR” di Desa Wlahar juga menuturkan bahwa 

terdapat anak yang tidak sekolah. Hasil wawancara dari pihak sekolah, orang tua 

anak  tersebut pernah meminta  izin satu minggu kepada guru untuk mengajak 

anaknya pergi ke luar kota, namun setelah kembali ke Desa Wlahar (tempat 
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tinggalnya) anak tersebut sudah tidak ingin kembali ke sekolah. Pihak sekolah 

Desa Wlahar belum mengetahui alasan anak tersebut tidak ingin sekolah. 

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan “IR” yang merupakan 

pekerja instansi di dinas sosial Kabupaten Banyumas, hasil wawancara mengenai 

PP. No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 7 ayat 6 mengenai 

pemberian sanksi administratif. Pihak dinas sosial akan memberikan sanksi 

administratif dengan cara mengurangi  jumlah tunjangan ataupun mencabut 

tunjangan sosial yang telah diterima orang tua jika orang tua tidak memenuhi 

kewajiban. Kewajiban ini sesuai dengan kriteria penerimaan tunjangan yang 

telah diatur oleh pemerintah pusat seperti ada anak usia di bawah 21 tahun yang 

belum menyelesaikan pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA) di 

keluarga yang telah menerima tunjangan sosial, namun orang tua tidak 

menyekolahkan anaknya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku tunjangan 

akan di kurangi  jika kewajiban tetap tidak dipenuhi selama 3 bulan berturut-

turut, peserta tidak akan menerima bantuan dan akan dikeluarkan dari program.. 

Sanksi yang dimaksud berupa penerapan sanksi administratif. 

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dalam pendidikan salah 

satunya adalah belum suksesnya program wajib belajar bagi anak usia 7-12 tahun 

di wilayah Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Wangon Kabupaten  

Banyumas dengan pemberian sanksi berupa sanksi administratif. Hal ini terlihat 

dari data presentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak atau belum pernah 
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sekolah atau tidak bersekolah lagi menurut alasan tidak atau belum pernah 

sekolah atau tidak sekolah lagi dan jenis kelamin pada tahun 2014, yaitu: 

Alasan tidak/belum pernah 

sekolah/tidak bersekolah lagi 

Laki-laki Perempuan Laki-laki+ 

Perempuan 

(1) (2) (3) (4) 

Tidak ada biaya 44,53 46,49 45,43 

Bekerja/mencari nafkah 15,83 13,74 14,88 

Menikah/mengurus rumah tangga 0,00 10,34 4,72 

Merasa pendidikan cukup  8,20 9,03 8,58 

Malu karena ekonomi 1,12 0,47 0,82 

Sekolah Jauh 0,00 0,33 0,15 

Cacat 2,09 3,88 2,91 

Menunggu pengumuman 1,10 2,04 1,53 

Tidak diterima 0,23 0,46 0,34 

Lainnya 26,90 13,22 20,65 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 

     Sumber:Badan Pusat Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2014 

Data presentase di atas menjelaskan bahwa masih adanya anak usia 7-12 

tahun yang tidak bersekolah di wilayah Jawa Tengan. Peneliti telah menemukan 

obyek penelitian yaitu orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di usia 7-12 

tahun di wilayah Kecamatan Wangon, dengan ditemukan  permasalahan tersebut 

peneliti tertarik mengadakan penelitian. Penelitian yang sebelumnya Didi 

Prayitno (2009: 13-36)  yang berjudul analisis rendahya partisipasi masyarakat 

pada implementasi program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Marauke 
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dengan hasil penelitiannya yaitu partisispasi orang tua masih rendah, motivasi 

orang tua untuk pendidikan anaknya juga  tidak ada. Penelitian ini mengangkat 

judul Studi Kasus Wajib Belajar denganPemberian Sanksi Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. untuk mengetahui alasan orang tua 

tidak menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 tahun, untuk mengetahui  

penerapan sanksi  PP. No. 47 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 6 untuk  orang tua  yang 

tidak  menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 Tahun, untuk mengetahui 

faktor yang menjadi penyebab anak usia 7-12 tahun putus sekolah, dan untuk 

mengetahui strategi institusi pendidikan terhadap permasalahan anak putus 

sekolah di jenjang sekolah dasar di wilayah kecamatan Wangon.  

B.  Rumusan Masalah 

1. Mengapa orang  tua tidak menyekolahkan anaknya di jenjang sekolah dasar 

di Kecamatan Wangon? 

2. Bagaimana penerapan sanksi  PP. No. 47 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 6 untuk  

orang tua  yang tidak  menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 Tahun? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak usia 7-12 tahun putus 

sekolah ? 

4. Bagaimana strategi institusi pendidikan terhadadap permasalahan anak putus 

sekolah di jenjang sekolah dasar di wilayah kecamatan Wangon? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini  yaitu : 

2. Mengetahui alasan orangtua tidak menyekolahkan anaknya di jenjang 

sekolah dasar di Kecamatan Wangon. 

3. Mengetahui  penerapan sanksi  PP. No. 47 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 6 untuk  

orang tua  yang tidak  menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 Tahun. 

4.  Mengetahui faktor yang menjadi penyebab anak usia 7-12 tahun putus 

sekolah. 

5. Mengetahui strategi institusi pendidikan terhadadap permasalahan anak 

putus sekolah di jenjang sekolah dasar di wilayah kecamatan Wangon.  

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

     Memberi masukan bagi pihak instansi pendidikan terkait di Kecamatan 

Wangon, Kabupaten Banyumas dalam  mensukseskan program wajib belajar 

bagi anak usia sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1) Memberi informasi mengenai tindakan bagi anak yang putus sekolah 

atau tidak ingin sekolah 

2) Meningkatkan peran pihak sekolah dalam mensukseskan program 

wajib belajar. 

Studi Kasus Wajib..., Prahesti Yuliana Dwi Anggraeni, FKIP, UMP, 2016



 
 

 

7 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Memberi informasi tentang pentingnya pendidikan. 

2) Meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk menempuh dan 

menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar. 

c. Bagi Orang Tua 

1) Meningkatkan peran serta orang tua dalam mensukseskan program 

wajib belajar. 

2) Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan 

bagi anak-anaknya. 

3) Memberi informasi tentang sanksi tegas dari pemerintah pada orang 

tua yang tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. 
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