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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan 

a. Hakekat Pendidikan 

    Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan 

dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya 

manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan 

merupakan bidang  yang  sangat penting bagi perkembangan suatu 

bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta 

yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. 

     Setiap individu pada dasarnya pernah mengalami pendidikan, tetapi 

tidak setiap orang mengerti makna kata pendidikan, pendidik, dan 

mendidik. Terdapat dua istilah yang mengarahkan pada pemahaman, 

yakni kata paedagogie dan paedagogiek. Paedagogie bermakna 

pendidikan, sedangkan paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Oleh karena 

itu tidak mengherankan jika paedagogik (pedagogics) atau ilmu mendidik 

adalah suatu tatanan sistematis tentang pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan bagi anak atau  untuk anak  mencapai kedewasaan 

(Sukardjo, dalam Anwar Hafid 2014: 27). 
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       Driyarkara (Hasbullah,2012: 2) menyatakan bahwa “pendidikan 

adalah upaya memanusiakan manusia muda, pengangkatan manusia ke 

taraf insani itulah yang disebut mendidik. Pendidikan ialah pemanusiaan  

manusia muda”. Mencermati pernyataan Driyakara  bahwa pendidikan 

usaha pembentukan  manusia yang lebih manusia yang dididik menjadi  

manusia yang memiliki kepribadian dan pengetahuan yang  jauh lebih 

baik sebelum dididik. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 berbunyi:  

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamanan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara”. 

 

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang 

Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di 

dalamnya seseorang belajar  untuk mengetahui, mengembangkan 

kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk 

menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup.  

Beberapa konsep pendidikan telah dipaparkan para ahli dapat 

disimpulkan bahwa  pendidikan merupakan  kegiatan  yang wajib dijalani 

oleh setiap individu,  dilakukan  baik dalam lembaga formal maupun 

lembaga nonformal untuk melakukan proses mendidik dan membimbing 
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siswa sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dengan 

memberikan  pengetahuan baik dalam segi keterampilan, sikap maupun  

pengetahuannya  yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar  anak 

secara langsung maupun tidak langsung, pendidikan berguna bagi peserta 

didik tersebut sebagai bekal masa depan  peserta didik agar menjadi orang 

yang berguna bagi dirinya, lingkungannya dan bangsa, sehingga 

pendidikan dapat memberikan  pengalaman baru dan perubahan pada diri 

seseorang menjadi lebih baik. Sehingga setiap orang berhak memperoleh 

pendidikan dan tak ada satupun yang bisa menghalangi pendidikan. 

b. Tujuan Pendidikan 

Pendidikan dikatakan berhasil jika tujuan yang telah dirumuskan 

telah tercapai. Hasbullah (2009: 13) menyatakan bahwa:  

“tujuan pendidikan adalah usaha pencapaian oleh peserta didik 

tentang hasil praktik pendidikan baik di lingkungan keluarga, 

sekolah maupun masyarakat secara luas. Tujuan pembelajaran  

tertentu harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan  nasional”.  

 

Pendidikan  merupakan hasil yang akan dicapai oleh peserta didik 

setelah peserta didik berproses di dalam dunia pendidikan yang hasilnya 

dapat dinikmati oleh peserta didik yang bersangkutan namun dalam 

pelaksanaannya mengacu pada tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan pendidikan nasional pada UU Sistem Pendidikan 

Nasional, No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
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manusia yang beriman  dan  bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis, serta bertanggung  jawab. Melalui tujuan 

tersebut, setiap unit atau organisasi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dalam menjabarkan kegiatannya mengacu pada pendidikan 

nasional.  

Konsep mengenai tujuan pendidikan yang dinyatakan oleh para 

ahli ditarik suatu kesimpulan bahwa  tujuan pendidikan adalah suatu 

sistem nilai yang telah disepakati  yang mengacu pada pendidikan 

nasional, kepentingan dan kebenarannya yang bersifat normatif karena 

mengandung unsur norma yang bersifat memaksa akan tetapi tidak 

bertentangan hakekat perkembangan peserta didik sehingga membentuk 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik. Hal ini 

berarti, dengan pendidikan seorang anak  akan memiliki berbagai macam 

pengalaman baru dan kemampuan baik dalam aspek  kognitif, afektif, dan 

psikomotornya yang berguna bagi dirinya untuk bekal di masa datang 

sehingga mampu menjadi  penunjang  sosial dengan  meningkatkan taraf 

hidup orang tersebut menjadi lebih baik. 

c. Konsep Pendidikan di Sekolah 

Sekolah menjadi tempat siswa untuk mengembangkan kemampuan 

dan keterampilannya yang telah dia dapatkan di lingkungan keluarga. 

Anwar Hafid  (2014: 49) menyatakan  bahwa pendidikan sekolah adalah 

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



 
 

 

12 

pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, 

bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.  Mencermati  

pernyataan di atas bahwa di dalam sekolah  seseorang mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan secara bertahap atau bertingkat dari tingkat 

kelas dasar ke tingkat kelas tinggi dengan pengetahuan yang saling 

berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Pendidikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh individu baik 

itu pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarganya. Fuad Ihsan 

(2005: 22-26) menyatakan bahwa:    

“pendidikan dasar ialah pendidikan yang memberikan pengetahuan 

dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang  diperlukan 

dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pendidikan menengah. Sekolah dasar adalah  sebagai 

satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar 6 tahun. 

Jenjang ini merupakan unit terminal yang mempunyai        

kesinambungan dengan terminal lainnya.” 

 

Beberapa konsep yang telah diungkapkan para ahli dapat 

disimpulkan bahwa konsep pendidikan di sekolah  adalah pendidikan 

yang diperoleh seseorang setelah mengalami pendidikan dasar di 

lingkungan keluarga, sekolah menjadi tempat seseorang 

menumbuhkembangkan kemampuan dan keterampilannya serta sikapnya 

secara bertahap sesuai dengan tingkatan kelasnya sehingga seseorang 

tersebut mendapatkann pengetahuan yang saling berkesinambungan dan 

berkelanjutan di setiap jenjang pendidikan.  
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2. Wajib Belajar 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Pemerintah  pada saat ini telah mengeluarkan peraturan mengenai 

wajib belajar bagi setiap warga negara Indonesia.Tindakan pertama yang 

diambil oleh pemerintah ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan 

dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan”. Ayat 2  berbunyi: “setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh 

karena itu pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan 

agama, sosial-ekonomi, dan golongan yang ada di masyarakat. Dengan 

demikian setiap anak Indonesia dapat memilih, ke mana dia akan belajar, 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 

b. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar 

Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah untuk Seluruh Indonesia 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1950 dari Republik 

Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Dii 

Sekolah untuk Seluruh Indonesia Bab VII tentang Kewajiban Belajar  

Pasal 10 menegaskan beberapa hal penting mengenai pendidikan ayat 

1 berbunyi: “semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak 

dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan  belajar disekolah, 
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setidaknya 6 tahun lamanya. Ayat 2 berbunyi: “belajar di sekolah 

agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap 

telah memenuhi kewajiban belajar”. Ayat 3 berbunyi: “kewajiban 

belajar itu diatur dalam Undang-Undang yang tersendiri”. Mencermati 

penjelasan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1950 dari Republik 

Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di 

Sekolah untuk Seluruh Indonesia Bab VII tentang Kewajiban Belajar  

Pasal 10, dapat disimpulkan bahwa semua warga negara yang berumur 

6 dan 8 tahun memiliki kewajiban untuk mengenyam pendidikan baik 

di sekolah umum ataupun sekolah agama, sehingga tidak ada alasan 

bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya pada umur 6 dan 8 

tahun. 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 18 berbunyi: “wajib belajar adalah 

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 

Indonesia atas tanggung  jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. 

Mencermati penjelasan di atas bahwa wajib belajar merupakan 

kewajiban setiap warga negara untuk menempuh pendidikan dasar 

yang biayanya menjadi tanggung   jawab pemerintah.  Pelaksanaan 

wajib belajar diatur oleh Undang Undang wajib belajar, yaitu 
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Undang-Undang yang mengatur kewajiban belajar dan hak setiap 

warga negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta 

sanksi dipikul oleh negara. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan 

mengenai wajib belajar yang tertulis pada Pasal 34 ayat 1 berbunyi: 

“setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program 

wajib belajar”. Ayat 2 berbunyi: “pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Ayat 3 berbunyi: “wajib 

belajar merupakan tanggung  jawab warga negara yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat”. Ayat 4 berbunyi: “ketentuan mengenai 

wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) diatur lanjut dengan peraturan pemerintah”.  

Mencermati pada Pasal 34 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat  disimpulkan  bahwa wajib 

belajar merupakan tanggung  jawab warga negara, sehingga setiap 

warga negara memiliki tanggung  jawab dan  kewajiban untuk belajar 

dan menjadi penentu keberhasilan  program wajib belajar. Kewajiban 

belajar bagi warga negara Indonesia di jenjang pendidikan umum 

maupun agama, tidak terlepas dari pengawasan pemerintah untuk 

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



 
 

 

16 

selalu melihat pelaksanaan dan pengembangan program mengenai 

pemerataan pendidikan dan wajib belajar sekolah dasar bagi seluruh 

warga negara Indonesia. 

Wajib belajar  dapat disimpulkan  merupakan program 

pemerintah untuk memajukkan pendidikan di negara, sehingga setiap 

warga negara yang memiliki umur minimal 6 tahun sudah menjadi  

tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pembiayaan di sekolah 

dasar.  Meskipun orang tua yang tidak mengindahkan program ini 

tidak mendapatkan sanksi hukum, diharapkan memiliki  kesadaran dan 

tanggungjawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan 

anaknya, tapi juga menyangkut tanggung jawab  sebagai warga negara 

yang harus berpartisipasi dalam pembangunan khusunya memajukan 

pendidikan di Indonesia. 

c. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

1) Fungsi dan Tujuan Wajib Belajar 

Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2008 tentang Wajib Belajar menegaskan beberapa hal penting  Pasal 2 

ayat 1 berbunyi: “wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan 

dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu 

bagi setiap warga negara Indonesia”. Ayat 2 berbunyi: “wajib belajar 

bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara 

Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat 
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hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi”. Dari penjelasan di atas bahwa setiap warga 

negara berhak untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya 

dengan menempuh pendidikan di instansi lembaga formal maupun 

informal yang bermutu. 

2) Penjaminan Wajib Belajar 

Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 mengenai penjaminan wajib 

belajar ayat 1 berbunyi: “pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada 

jenjang pendidikan dasar tanpa memunguat biaya”. Ayat 2 berbunyi: 

“warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat 

mrengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan 

pendidikan masih memungkinkan”. Ayat 3 berbunyi: “warga negara 

Indonesia yang berusia 15 (lima belas) tahun dan belum lulus 

pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya samapi lulus 

atas biaya Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah”. Ayat 4 berbunyi: 

“warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya 

mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan atau pemerintah 

daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan 

perundang-undangan”.  
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Mencermati Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  

47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dapat disimpulkan bahwa setiap 

warga negara yang minimal telah berusia 6 tahun sudah menjadi 

kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikannya di jenjang 

sekolah dasar, dan menjadi hak warga negara yang telah berusia 6 

tahun untuk mengikuti dan wajib memperoleh pendidikan dasar. 

Pendidikan dasar ini berguna menjadi bekal kehidupannya di masa 

depan dan menjadi bekal untuk melanjutkan sekolah ke jenjang 

menengah. Sehingga tida ada alasan untuk warga negara untuk 

menolak atau tidak mengenyam pendidikan sekolah dasar. 

3) Pengawasan Program Wajib Belajar 

Pengawasan ini ditegaskan pada peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

Pasal 15 tentang Pengawasan ayat 1 berbunyi: “pemerintah  

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib 

belajar secara nasional”. Ayat 2  berbunyi: ”pemerintah daerah 

melaksanakan pengawasan penyelenggaraan  program wajib belajar 

pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Ayat 3 berbunyi: 

“pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam 

pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12”.  
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Mencermati Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 15 dapat disimpulkan 

bahwa setiap program pendidikan salah satunya program  mengenai 

wajib belajar bagi semua warga Indonesia dalam pelaksanaannya 

selalu diawasi oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, pengawasan ini dilakukan agar mengetahui 

jalannya program wajib belajar, sehingga jika ada warga negara yang 

memiliki umur minimal 6 tahun dan belum sekolah maka dengan 

adanya pengawasan program wajib belajar ini warga negara yang 

belum sekolah akan tercatat sehingga hal ini menjadi tanggung jawab 

pemerintah baik pemerintah daerah yang bersangkutan maupun 

pemerintah pusat untuk memberikan pengarahan dan bimbingan 

kepada pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan program wajib 

belajar. 

4) Pemberian Sanksi  

Pendidikan yang  mencerdaskan  anak  bangsa merupakan 

salah satu tujuan nasional pendidikan. Hal tersebut merupakan yang 

dicita-citakan bangsa Indonesia selain cerdas juga anak Indonesia 

harus menjunjung tinggi adat, norma maupun nilai yang berlaku di 

masyarakat. Pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan maupun 

kesuksesan suatu bangsa, karena dengan pendidikan akan membentuk 

warga negara yang memiiki tingkat sumber daya manusia yang tinggi 
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dan berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dibentuk dari proses 

kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tidak dapat terwujud 

secara maksimal jika tidak ada peran serta baik dari pemerintah, 

sekolah, ataupun masyarakat. Karena ketiga elemen tersebut sangat 

memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pendidikan.  

Masyarakat atau orang tua yang memiliki anak berusia 7 – 12 

tahun yang merupakan usia anak SD. Jika anak sudah berusia antara 7-

12 tahun namun belum juga sekolah maka pihak orang tua akan 

diberikan sanksi tegas dari pemerintah, karena orang tua yang belum 

atau tidak menyekolahkan anaknya di lembaga baik formal maupun 

lembaga informal. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

mengenai Wajib Belajar Pasal 7 ayat 6 berbunyi: “ketentuan mengenai 

pelaksanaan wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan 

memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang 

memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun 

yang tidak mengikuti program wajib belajar”.   

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

tentang Wajib Belajar Pasal 7 ayat 6 dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah sudah memberikan peraturan tegas yang ditujukan pada 

seluruh warga negara Indonesia yang memiliki anak yang berusia 7-15 

tahun, yang diwajibkan untuk mengikuti program wajib belajar  yang 
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merupakan program pemerintah untuk memajukan pendidikan warga 

negara, dalam pelaksanaannya setiap warga negara yang tidak 

menyekolahkan anaknya di umur 7-15 tahun  mendapatkan sanksi 

berupa sanksi administratif berupa penundaan layanan pendidikan.  

Sumber dinas sosial Kabupaten Banyumas tahun 2015 yaitu 

“IR” kordinator PKH (Program Keluarga Harapan) sanksi 

administratif ini akan diterima oleh orang tua yang tercatat sebagai 

penerima bantuan/tunjangan dari pemerintah  dan terbukti tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan aturan yang telah dibuat 

oleh pemerintah pusat salah satu ketentuan penerimaan dana tunjangan 

PKH (Program Keluarga Harapan) adalah ada anak usia di bawah 21 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/SMK/MA). Jika orang tua yang telah menerima bantuan seperti 

PKH (Program Keluarga Harapan), namun tidak menjalankan 

kewajibannya dengan menyekolahkan anaknya yang telah diatur 

sesuai ketentuan maka sanksi administratif akan diberlakukan secara 

tegas yaitu dengan pemberian peringatan dengan besaran bantuan akan 

dikurangi, jika kewajiban tetap tidak dipenuhi selama 3 bulan berturut-

turut, peserta penerima bantuan akan dikeluarkan dari program 

penerimaan bantuan. 

Pemberian sanksi yang telah diatur pemerintah mengenai wajib 

belajar yang tetuang dalam PP. No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
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Belajar Pasal 7 ayat 6 dapat disimpulkan bahwa sanksi  bagi orang tua 

yang tidak/belum menyekolahkan anaknya di jenjang sekolah dasar 

akan diberikan sanksi tegas tanpa melihat status soial (semua orang 

dianggap sama kewajiban dan hak dalam memperoleh pendidikan). 

Sanksi yang diberikan adalan sanksi administratif yang dapat berupa 

penundaan maupun pencabutan dana bantuan pemerintah. Jika orang 

tua tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam kewajiban 

bagi penerima bantuan sosial maka sanksi administratif ini akan 

diberlakukan secara tegas dengan aturan yang sudah aada dan jelas. 

3. Masalah Pendidikan dan Peran serta Lingkungan 

a. Kesadaran Orang Tua pada Pendidikan Anak 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat 

dapat meningakatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan berdampak besar  pada  kemajuan suatu bangsa, 

karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mengutamakan pendidikan 

warga negaranya, sedangkan bangsa yang terpuruk adalah bangsa yang 

menomor duakan pendidikan bagi warga negaranya 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan awal anak untuk 

mendapatkan pendidikan dasar dari lingkungan keluarga, dengan 

pendidikan yang diberikan keluarga menjadi bekal anak untuk 

melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan formal yaitu sekolah. Hal 

ini juga dinyatakan oleh Hasbullah (2009: 39) bahwa:  
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“keluarga adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak.    

Pengalaman pertama merupakan faktor penting dalam 

perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini 

sangat penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa  

di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan”. 

 

Kesadaran orang tua pada pendidikan anaknya salah satunya 

ditunjukkan dengan cara orang tua anak menilai dan mengawasi hasil 

didikan sekolah ini dalam kehidupan sehari-hari (Fuad Ihsan, 2001: 91). 

Dengan memberikan pengawasan pada hasil yang diperoleh anak di 

sekolah, hal ini merupakan bentuk perhatian orang tua pada pendidikan 

anak, dengan perhatian orang tua pada anak akan memberikan motivasi 

pada anak untuk belajar dan terus sekolah. 

Konsep mengenai kesadaran orang tua pada pendidikan anak yang 

dijelaskan para ahli dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kesadaran 

orang tua mengenai arti pentingnya pendidikan dapat memberikan 

bantuan untuk pemerintah dalam mempermudah pelaksanaan program 

wajib belajar, selain itu dapat memberikan motivasi pada anak untuk  

selalu belajar dan terus sekolah yang ditimbulkan dari perhatian orang tua 

pada pendidikan anaknya. 

b. Peran Hubungan Orangtua dengan Sekolah 

Pendidikan adalah hak dasar yang harus diterima anak, sehingga 

menjadi tanggung  jawab orang tua untuk memberikan pendidikan untuk 

anaknya di jenjang sekolah. Faktor ekonomi yang menjadi salah satu 
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kendala bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena orang tua 

beranggapan bahwa jika anaknya sekolah biayanya mahal. Hal ini dapat 

terjadi karena pengetahuan dan pengalaman orang tua anakyang kurang 

luas, padahal biaya pendidikan pada jenjang sekolah dasar sudah di 

gratiskan oleh pemerintah.  

Permasalahan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan 

kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan sekolah bagi 

anaknya. Menurut Zahara Idris (1981: 121)  menyatakan bahwa 

permasalahan anak dapat ditangani dengan salah satunya adanya 

hubungan kerjasama  antara sekolah dengan keluarga siswa yaitu: 

1) Kunjungan ke rumah siswa  

Kunjungan ini dilakukan oleh perwakilan pihak sekolah 

seperti kepala sekolah dan guru kelas. Dengan kunjungan ke 

rumah peserta didik dapat menimbulkan yaitu: a) 

menimbulkan perasaan pada siswa bahwa sekolahnya selalu 

memperhatikan dan mengawasinya, b) memberi kesempatan 

kepada pendidik untuk mengetahui latar belakang peserta 

didik dan masalah yang sedang dihadapi siswa, c) memberikan 

kesempatan pada pendidik untuk memberikan bantuan dan 

solusi masalah yang sedang dihadapi siswa d) mempererat 

hubungan anatara orang tua dan sekolah, e) memberikan 

dorongan kepada orang tua siswa untuk lebih terbuka dan 
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kerjasam dengan pihak sekolah, f) memberikan kesempatan 

kepada pendidik untuk mengadakan wawancara mengenai 

bermacam keadaan yang ingin diketahui, dan g) guru dan 

orang tua saling memberikan informasi tentang keadaan anak 

serta saling memberikan petunjuk. 

2) Undang terhadap orang tua ke sekolah 

Orang tua diundang datang ke sekolah minimal sekali 

dalam setahun. Hal ini bertujuan agar orang tua semakin 

mengetahui perkembangan anaknya di sekolah sehingga 

hubungan orang tua dengan pihak sekolah akan terjalin dengan 

baik dan erat. 

3) Case Conference 

Case Conference adalahrapat tentang kasus yangt 

biasanya digunakan dalam bimbingan penyuluhan. Tujuan 

kegiatan ini adalah mrncari jalan yang paling tepat, agar 

permasalahan peserta didik dapat diatasi dengan baik.  

4) Badan pembantu sekolah 

Badan pembantu sekolah adalah organisasi orang tua 

peserta didikdan guru. Tujuan badan pembantu sekolah ini 

adalah untuk membantu, memelihara sekolah supaya tujuan 

yang direncanakan sekolah dapat tercapai dengan baik”. 

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



 
 

 

26 

Lingkungan keluarga memberikan peran besar terhadap 

perkembangan individu. Kathleen V. Hoover Dempsey dan Howard 

M.Sandler  (1995: 314) menyatakan bahwa : 

“a personal sense of efficacy for helping children succeed in school is a 

necessary condition for parent involvement, particularly if involvement 

activities are to be sustained through difficult times. if combined with a 

construction of parental role as including parental involvement, and if 

relatively strong, a parent's sense of efficacy for helping children succeed 

in school may constitute a sufficuent condition for active parental 

involvement” 
 

 Artinya seseorang dapat membantu anak sukses di sekolah seperti  

keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya sangat diperlukan anak 

untuk    keberhasilan anak di sekolah. Dengan keterlibatan orang tua yang 

kuat pada pendidikan anak berpengaruh besar terhadap keberhasilan anak 

di sekolah. Sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi pada anak 

untuk sekolah. 

Beberapa pandangan dari para ahli mengenai peran hubungan 

orangtua adalah dengann adanya hubungan kerjasama yang baik anatara 

orangtua dengan pihak sekolah dapat memberikan motivasi pada orangtua 

peserta didik untuk menyekolahkan anaknya sehingga mengakibatkan 

kesadaran akan arti pentingnya pendidikan tinggi, maka orangtua akan 

memberikan perhatian penuh pada pendidikan anaknya, tidak hanya itu 

pihak sekolah maupun pemerintah dapat memberikan bantuan dan biaya 

sekolah bagi orangtua yang kurang mampu dalam biaya pendidikan bagi 
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anaknya, sehingga pihak orang tua akan mempertimbangkan untuk lebih 

baik menyekolahkan anaknya minimal pada pendidikan dasar. Bahkan 

bila perlu dengan menggunakan sanksi yang memberatkan bagi orang tua, 

jika tidak menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan dasar. 

c. Peran Lingkungan Masyarakat Terhadap Dukungan Pendidikan 

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah 

lingkungan keluarga dan sekolah. Baharuddin (2015: 33) menyatakan 

bahwa: 

“lingkungan sosial masyarakat tempat tinggal peserta didik akan  

mempengaruhi belajar peserta didik seperti lingkungan peserta 

didik yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar dapat  

memberikan pengaruh terhadap aktivitas peserta didik.” 

  

Lingkungan masyarakat memiliki peran yang sangat penting di 

dalam memberikan dukungan bagi kemajuan pendidikan. Dukungan 

masyarakat dalam pendidikan di wilayahnya memberikan dampak yang 

baik bagi kemajuan wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Fuad 

Ihsan (2010: 59) menyatakan bahwa: 

“tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya 

masih belum jelas, tidak sejelas tanggung  jawab pendidikan di  

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Meskipun 

demikian,masyarakat mempunyai peran yang besar dalam 

pelaksanaan pendidikan nasional. Peran masyarakat itu antara lain  

menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan 

pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan 

nonpemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga, biaya, 

sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja,membantu 

pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Perananan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui 
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jalur perguruan swasta, dunia usaha, kelompok profesi, dan 

lembaga swasta nasional lainnya”. 

 

Beberapa konsep yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas 

dapat lingkungan masyarakat selalu memberikan kontribusi aktif dalam 

pendidikan dan selalu mendukung kebijakan maupun aturan pemerintah 

seperti memberikan  dukungan pada pendidikan dengan menyediakan 

berbagai fasilitas belajar maupun sumber belajar namun lingkungan 

masyarakat  memberikan pengaruh yang baik dan buruk yang disesuaikan 

dengan situasi lingkungan peserta didik  

d. Putus Sekolah 

1) Pengertian Putus Sekolah 

Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada 

mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang 

pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan  studinya ke jenjang 

pendidikan berikutnya (Gunawan, 2010: 71) . Hal ini berarti putus 

sekolah ditujukan kepada anak yang pernah menempuh jenjang 

pendidikan di sekolah namun berhenti sekolah tanpa menyelesaikan 

jenjang pendidikannyan dengan berbagai alasan yang mendukung 

keputusannya untuk tidak kembali ke sekolah. 

Masalah putus sekolah yang dialami oleh seseorang  

disebabkan  oleh beberapa alasan tertentu yang mengharuskan dirinya 

untuk tidak menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Konsep putus 
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sekolah yang telah dipaparkan para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian putus sekolah dalam  penelitian  ini adalah  

berhentinya proses pendidikan anak usia 7-12 tahun pada pendidikan 

formal di jenjang sekolah dasar tanpa menyelesaikan pendidikannya di 

jenjang sekolah dasar dengan berbagai faktor yang mendukung 

keputusannya. 

2) Penyebab Putus Sekolah 

a) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang menjadi 

dasar anak untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu dengan 

keluarganya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama, berlangsung secara wajar, dan informal serta 

melalui media permainan. Keluarga merupakan dunia anak yang 

pertama yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadap 

hidupnya. Interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya 

mengidentifikasi dirinyadengan orang tuanya, melainkan juga 

mengidentifikasi dirinya dengan kehidupan masyarakat dan alam 

sekitarnya (Baharudin Salam, 2002: 14). Hal ini juga dinyatakn 

oleh Abu Ahmadi (2007: 108) menyatakan bahwa: 

“keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara 

individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang 

pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Di 

lingkungan keluargalah yang pertama-tama pula menjadi 

tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak”. 
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Hal ini berarti keluarga menjadi lingkungan yang pertama 

anak untuk mendapatkan didikan dan bimbingan dari orang tua 

yang menjadi bekal untuk memahami lingkungan di sekitarnya. 

Konsep mengenai lingkungan keluarga yang telah 

dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan lingkungan 

keluarga dalam pengembangan kepribadian dan kemampuan anak 

dalam pergaulannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat 

sangat penting. Kurangnya perhatian dan dukungan orang tua 

pada setiap aktivitas anak memberikan dampak negatif pada 

aktivitasnya yang cenderung tidak terkontrol (ke arah yang 

negatif). Maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan pada 

aktivitasnya khususnya aktivitas belajarnya. Kesulitan yang 

dialaminya dalam belajar menjadikan motivasi untuk sekolah 

rendah sehingga hal ini menyebabkan anak putus sekolah. 

(1) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anak memberikan pengaruh 

besar terhadap perkembangan baik segi kepribadian maupun 

kognitifnya. Orang tua yang tidak atau kurang memperhatikan 

pendidikan anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak 

memperhatikan kemajuan belajar anaknya, akan menjadi 

penyebab kesulitan belajarnya. Orang tua yang bersifat kejam, 

otoriter, akan menimbulkan mental yang tidak sehat bagi anak. 
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Orang tua yang lemah, suka memanjakan anak, ia tidak rela 

anaknya bersusah payah belajar, menderita, berusaha keras, 

akibatnya anak tidak mempunyai kemampuan dan bahkan 

sangat tergantung pada orang tua, sehingga menyebabkan anak 

menjadi malas dan prestasinya menurun dan anak menjadi 

benci belajar akibat orang tua tidak memberikan dorongan 

pada anaknya (Abu Ahmadi, 2013: 85-86). Hal ini berarti 

kurangnya dukungan keluarga  pada pendidikan anak 

menjadikan anak malas untuk belajar dan menempuh 

pendidikan di sekolah. 

Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan 

anaknya, misal tidak memperhatikan sama sekali akan 

kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

mengatur dalam belajar, tidak menyediakan atau melengkapi 

alat belajar, tidak memperhatikan anaknya belajar atau tidak, 

tidak memperhatikan kemajuan belajar anak, tidak 

memperhatikan kesulitan belajar, hal ini dapat menyebabkan 

anak tidak/kurang berhasil dalam belajar maupun 

pendidikannya. Hal ini dapat terjadi pada anak dari keluarga 

yang kedua orang tuanya terlalu sibuk mengurus pekerjaan 

atau kedua orang tuanya tidak mencintainya anaknya (Slameto, 

2010: 61). 
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Penjelasan mengenai cara orang tua mendidik yang 

telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa cara orang 

tua mendidik memberikan pengaruh besar terhadap 

keberhasilan belajar dan keberlanjutan pendidikan anak, cara 

orang tua yang salah mendidik anak menjadi salah satu 

penyebab anak putus sekolah. 

(2) Hubungan Antaranggota Keluarga 

Hubungan antaranggota keluarga memberikan dampak 

bagi pendidikan anak. Orang tua yang memberikan kasih 

sayang, perhatian dan penghargaan kepada anak-anak dapat 

menimbulkan mental yang sehat bagi anak. Sedangkan kurang 

kasih sayang menimbulkan perkembangan anak terganggu 

(Abu Ahmadi, 2013: 86). Hal ini juga dinyatakan oleh Syaiful 

Bahri (2008: 242) menyatakan bahwa:  

“perhatian orang tua yang tidak memadai. Anak merasa  

kecewa dan mungkin frustasi melihat orang tuanya 

yang tidak pernah memperhatikannya. Kerawanan 

hubungan orang tua dan anak ini menyebabkan maslaah  

psikologis dalam belajar anak di sekolah”. 

 

Konsep mengenai hubungan antaranggota keluarga 

yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antaranggota keluarga yang baik dapat menjadika pondasi yang 

baik bagi perkembangan psikologis dan pendidikan anak, 
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sedangkan hubungan antaranggota keluarga yang tidak 

harmonis akan menyebabkan psikologis anak terganggu yang 

berakibat pada frustasi dan putus sekolah. 

(3) Suasana Rumah 

Suasana rumah dapat menjadi sebuah cerminan 

kemajuan anak dalam pendidikannya.  Suasana rumah yang 

dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan 

belajar (Slameto,2010: 63). Suasana rumah yang gaduh, tidak 

mungkin anak  dapat belajar dengan baik. Sehingga anak akan 

sukar berkonsentrasi dan mengganggu belajarnya (Abu 

Ahmadi, 2013: 87). Dapat disimpulkan bahwa suasana rumah 

mennjadi salah satu pendukung dan penyebab bagi kemajuan 

pendidikan anak, suasana rumah yang harmonis mendukung 

kemajuan pendidikan anak, sedangkan suasana rumah gaduh  

menyebabkan anak sulit belajar dan akhirnya malas belajar dan 

putus sekolah. 

(4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga menjadi pendukung dan 

penghambat dalam pendidikan anak. Keadaan ekonomui 

keluarga yang tinggi (kaya) membuat anak berlebih-lebihan. 

Keadaan seperti ini menghambat kemajuan belajar (Syaiful 
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Bahri, 2008: 242).  Menurut Abu Ahmadi (2013: 88) 

menyatakan bahwa ekonomi yang kurang/miskin menimbulkan 

kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya pendidikan, dan 

tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Sehingga 

menimbulkan anak kesulitan beajar dan dapat  menjadikannya 

malas belajar. Dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomu 

keluarga berperan penting dalam meningkatkan motivasi 

sekolah anak dan juga keberlangsungan pendidikan bagi anak. 

b) Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang menjadi 

tempat pendidikan dan belajar anak selain di lingkungan keluarga. 

Lingkungan sekolah dapat menjadi penyebab anak putus sekolah. 

Hal ini dapat terjadi dengan berbagai alasan yang mendukung. 

Salah satunya yaitu  hubungan guru dengan peserta didik kurang 

baik. Hal ini bermula pada sifat dan sikap guru yang kasar,tidak 

suka membantu anak, tidak adil, tidak pandai menerangkan, 

menjengkelkan dan lain-lain (Abu Ahmadi, 2013: 89). Sehingga 

hal ini menghambat perkembangan anak dan dapat menjadikan 

anak kurang aktif atau cenderung pendiam mengenai hal yang dia 

rasakan. Peserta didik yang mengalami tekanan-tekanan batin, 

diasingkan dari temannya. Hal ini dapat mengganggu belajarnya 

sehingga anak menjadi malas untuk masuk sekolah (Slameto, 
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2010: 67). Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah adalah 

lingkungan pendidikan bagi anak yang dapat memberikan  

pengaruh baik dalam perekembangan sikap, pengetahuan maupun 

keterampilannya juga menjadi salah  satu penyebab untuk anak 

malas belajar atau melanjutkan sekolahnya 

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang  juga 

memberikan kontribusi besar bagi perkembangan anak dan 

pendidikan anak. Di lingkungan masyarakat anak lebih 

memperlihatkan interaksi sosialnya dengan teman-temannya. 

Teman bergaul dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang lebih 

cepat masuk dalam jiwa anak khususnya bagi perkembangan anak 

(Slameto, 2010: 71). Teman bergaul yang memberikan pengaruh 

yang baik seperti mengaji, belajar berkelompok dapat 

memberikan dampak yang baik bagi anak, namun teman bergaul 

yang tidak baik seperti mengajak keluyuran, pecandu rokok dapat 

memberikan dampak buruk bagi anak.  

Lingkungan masyarakat yang terdiri dari orang  yang suka 

main judi, menganggur, tidak suka belajar, tidak bersekolah, tidak 

suka belajar, akan mempengaruhi anak-anak bersekolah (Abu 

Ahmadi, 2013: 92). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan masyarakat adalah lingkungan sosial yang terjadi 
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interaksi sosial dan pengaruh-pengaruh yang dapat memberikan 

dampak bagi perkembangan anak dan juga motivasi bagi 

pendidikan anak, sehingga orang tua perlu memberikan perhatian 

dan bimbingan dalam pergaulan anak di lingkungan sekitar. 

B.  Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Didi Prayitno dkk., (2009) yang berjudul analisis 

rendahya partisipasi masyarakat pada implementasi program wajib belajar 

sembilan tahun di Kabupaten Marauke. Hasil penelitiannya  antara lain: a) 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanan program wajib belajar  di Distrik 

Semangga Kabupaten Marauke angka partisipasi sekolah usia 7-12tahun 

sebesar 83,32%, angka partisipasi untuk SMP usia 13-15 tahun 63,12%, 

belum sesuai target yang diharapkan sehingga program wajib belajar, b) 

pandangan orang tua tentang nilai anak masih sangat rendah, rata-rata orang 

tua lebih sennang apabila anak-anak mereka membantu orang tua dalam 

memnuhi kebutuhan keluarga, c) persepsi orang tua tentang pendidikan 

dalam program wajib belajar sembilan tahun masih sangat rendah, hal ini 

terlihat rata-rata orangtua tidak peduli anaknya mau sekolah atau tidak, d) 

pandangan orang tua tentang pendidikan di Distrik Semangga Kabupaten 

Marauke sebagian besar memandang pendidikan tidak begitu penting hal ini 

terbukti dengan tidak adanya dorongan serta dukungan terhadap program 

wajib belajar, e) rendahnya kondisi sosial ekonomi orangtua mengakibatkan 
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rendahnya pula kemampuan serta dukungan orangtua terhadap program 

wajib belajar sembilan tahun di Distrik Semangga Kabupaten Marauke. 

2. Penelitian yang dilakukan  Resi Anggun Sutiasnah (2015) yang berjudul 

faktor anak putus sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan 

Pusaran Delapan Kecamataan Enok Kabupaten Indragiri Hili. Hasil 

penelitiannya adalah diketahui ada beberapa faktor yang penyebab anak 

putus sekolah di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan Pusaran Delapan Kecamataan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir, karena faktor: Motivasi, Ekonomi keluarga, 

Lingkungan pergaulan, Kemauan sendiri. Faktor yang paling dominan 

menjadi penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yaitu 

ekonomi tinggi: 1 (2,70%), ekonomi sedang: 3 (89,19%), ekonomi rendah: 3 

(8,11%). 

Dari penelitian yang relevan tersebut menjadikan penelitian ini 

memiliki arah dan tumpuan yang kuat dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sama-sama meneliti mengenai 

wajib belajar. Penelitian ini lebih berfokus pada alasan orang tua tidak 

menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 tahun di jenjang sekolah dasar 

dan akibat dari orang tua tidak menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 

tahun di jenjang sekolah dasar di Kecamatan Wangon. Tujuan penelitian ini 

untuk mensukseskan wajib belajar di jenjang sekolah dasar. 

C. Kerangka Berpikir 
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Ketercapaian dalam mensukseskan program wajib belajar di dalam 

pendidikan  membutuhkan perjuangan karena banyak hambatan dan faktor yang 

menghalangi anak usia sekolah dasar 7- 12 tahun dalam meraih pendidikan, 

karena pada hakekatnya pendidikan merupakan sumber  kehidupan manusia dan 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat disepelekan, sebab pendidikan ini 

membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat 

membentuk kepribadian utama yang diridhoi Allah SWT, sehingga dapat 

mengangkat status sosialnya di lingkungan masyarakat. 

Hal yang mempengaruhi dalam pelaksanan program wajib belajar adalah 

anak yang tidak bersedia sekolah, pihak orang tua anak, dan pihak sekolah. Anak 

yang tidak bersedia menempuh pendidikan sekolah dasar atau putus sekolah 

merupakan hal yang sangat berdampak bagi kesuksesan suatu program wajib 

belajar di jenjang sekolah dasar. Pendidikan formal yang memiliki permasalahan 

pendidikan khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran 

pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga menyebabkan siswa 

mengalami putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Tindak lanjut dari pemerintah 

dalam menangani permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan anak yang 

putus sekolah yaitu dengan memberikan sanksi bagi orang tua yang tidak 

menyekolahkan anaknya yang tertulis dalam  PP. Nomor 47 Tahun 2008 

mengenai wajib belajar. Sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh besar 

dalam suksesnya program wajib belajar. 
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Model kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 2.1: Diagram Alir Kerangka Pikir 
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Penelitian berjudul “Studi Kasus Wajib Belajar dengan Pemberian Sanksi 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar”, 

difokuskan pada beberapa permasalahan yaitu: terkait dengan pada alasan orang 

tua tidak menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 tahun di jenjang sekolah 

dasar dan akibat dari orang tua tidak menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 

tahun di jenjang sekolah dasar di Kecamatan Wangon. Mengingat kesadaran 

pendidikan sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan 

pendidikan anak. Anak yang mendapatkan perhatian yang kurang baik dari 

sekolah maupun orang tua menjadikan salah satu penyebab anak tidak bersedia 

sekolah ataupun putus sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar. 

Peran sekolah  dan diknas sangatlah penting dalam menghadapi 

permasalahan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di jenjang sekolah 

dasar. Untuk itulah harus ada strategi dari pihak sekolah, yaitu segala cara atau 

upaya pihak sekolah yang dapat meningkatkan  kesadaran dan perhatian orang 

tua pada pendidikan anaknya guna mengatasi permasalahan anak tidak ingin 

sekolah dan juga anak yang putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Strategi lebih 

ditujukan untuk memotivasi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan 

mementingkan pendidikan anaknya dengan menggunakan sanksi berupa sanksi 

administratif dari pemerintah bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. 

Sanksi administratif ini akan tegas diberlakukan bagi orang tua yang 

mendapatkan tunjangan bantuan sosial dari pihak pemerintah, jika orang tua 

tidak memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam penerimaan bantuan tersebut 
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maka pemerintah akan melakukan penundaan atau pencabutan dana bantuan. . 

Diharapkan sanksi administratif tersebut dapat memberikan pengaruh besar 

terhadap kesuksesan program wajib belajar dan diharapkan  jumlah anak tidak 

sekolah dan putus sekolah di jenjang sekolah dasar  di Kecamatan Wangon akan 

berkurang. 
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