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ABSTRAK 

Fadillah, Nur Evi. 2019. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Desa 
Sidoharjo, Jambon, Ponorogo. Skripsi. JurusanPendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo. Pembimbing, Syaiful Arif, M. Pd.. 

 
Kata Kunci: Pendidikan, Wajib belajar, Putus sekolah 

Program wajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan 
masyarakat secara umum bahwa warga negara Indonesia diwajibkan 
menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMA sederajat.Namun, 
banyak anak-anak Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau 
putus sekolah.Masalah utama yang menjadi faktor putus sekolah yaitu masalah 
finansial. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan program 
wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo, (2) mendeskripsikan 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di 
Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo, (3) mendeskripsikan upaya dalam 
meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, 
Jambon, Ponorogo. Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode 
yang digunkan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi 
dan wawancara. Sedangkan teknis analisis data melalui proses redusi data, display 
data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.  

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan program 
wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo tidak lepas dari 
pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Pelaksanan waiib belajar 9 tahun di desa 
Sidoharjo sudah berjalan dengan baik akan tetapi pelaksanaan program wajib 
belajar 12 tahun belum berjalan dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena masih banyak anak putus sekolah di Desa 
Sidoharjo. (2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program wajib 
belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo. (a) Faktor pendukung 
pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, 
Ponorogo diantaranya: lokasi SMPN 2 Satu Atap yang strategis, kerja sama 
dengan lembaga pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan pendidikan. (b) 
Faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa 
Sidoharjo, Jambon, Ponorogo diantaranya: faktor lingkungan, rendahnya minat 
belajar, kurangnya motivasi dan faktor ekonomi. (3) Upaya dalam meningkatkan 
program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo. (a) Upaya 
pemerintah desa dalam meningkatkan program wajib belajar 12 tahun di Desa 
Sidoharjo diantaranya: sosialisasi gerakan Ayo Sekolah, sosialisasi ketika 
yasianan, sosialisasi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan program kejar paket. 
(b) Upaya yang dilakukan SMPN 2 Satu Atap mendukung pelaksanaan program 
wajib belajar 12 tahun desa Sidoharjo diantaranya: memberikan motivasi dan 
mencarikan orang tua asuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan adalah proses dari upaya manusia untuk 

mengembangkan segenap potensi baik jasmani maupun ruhani agar 

menjadi pribadi yang seimbang. Baik buruknya peradaban suatu bangsa 

sangat ditentukan dari bagaimana pendidikan yang dijalani oleh 

masyarakatnya. Misi pendidikan pada dasarnya adalah upaya memenuhi 

berbagai tuntutan kualitas generasi bangsa, yakni tuntutan budaya, 

tuntutan sosial, dan tuntutan perkembangan anak.1 

Pendidikan harus terus-menerus dilakukan penyesuaian dan 

pembenahan agar mampu mengikuti gerak perkembangan ilmu 

pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju. Dengan demikian 

penididikan menjadi relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman.2 

Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang 1945, pemerintah 

menerapkan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, salah satunya 

adalah wajib belajar. Bukti nyata semua rencana adalah program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pada tanggal 2 mei 

1994. Sebenarnya, sejak tahun 1984, tepatnya pada masa Menteri 

Pendidikan Nugroho Notosusanto pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah 

                                                 
1 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2011), 13. 
2 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013), 3. 
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ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat dinikmati oleh 

seluruh anak Indonesia. Guna menyiapkan generasi emas Indonesia pada 

2045, mulai tahun 2013Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal 

(PMU) atau wajib belajar 12 tahun.   

Program ini memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh 

warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang 

bermutu. Sasarannya adalah setiap warga Negara Indonesia umur 16 tahun 

sampai 18 tahun yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan menengah 

dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan 

menengah menjadi 70 % di tahun 2020.3 

 Program wajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan 

masyarakat secara umum bahwa warga negara Indonesia diwajibkan 

menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMA sederajat. 

Jika program perpanjangan wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, 

maka penduduk muda Indonesia akan mendapat manfaat dari peningkatan 

akses pendidikan.  

Persoalan pendidikan merupakan masalah manusia yang 

berhubungan dengan kehidupan. Sehingga banyak anak-anak Indonesia 

yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah. Masalash 

utama yang menjadi faktor putus sekolah yaitu masalah finansial. Masalah 

finansial keluarga yang rendah mengakibatkan rendahnya motivasi anak 

                                                 
3Priadi Talma dan Chaeruddin, Wajib Belajar 12 Tahun Tantangan Regulasi dan 

Implementasi, (Jakarta: Network for Education Watch Indonesia, 2016), 1. 
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dalam mengikuti pembelajaran. Semakin bagus finansial keluarganya, 

maka semakin bagus pula kesempatan anak untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Pada tahun 2011 jumlah anak perempuan yang anak putus 

sekolah tingkat SD/ sederajat sebanyak 11 anak, sedangkan anak laki-laki  

yang putus sekolah tingkat SD/ sederajat sebanyak 26 anak. Jumlah anak 

perempuan yang anak putus sekolah tingkat SMP/ sederajat sebanyak 71 

anak, sedangkan anak laki-laki yang putus sekolah tingkat SMP/ sederajat 

sebanyak anak 98 anak. Sedangkan pada tingkat SMA/ sederajat jumlah 

anak perempuan yang anak putus sekolah tingkat SD/ sederajat sebanyak 

51 anak, sedangkan anak laki-laki yang putus sekolah tingkat SMA/ 

sederajat sebanyak anak 98 anak. Sedangkan pada tingkat SMK jumlah 

anak perempuan yang anak putus sekolah tingkat SMK sebanyak 3 anak, 

sedangkan jumlah anak laki-laki yang putus sekolah tingkat SMK 

sebanyak 158.4 

Sebuah desa ditandai dengan kehidupan yang tenang, dan jauh 

dari hikuk pikuk. Orang-orang didesa biasanya berprofesi sebagai petani 

atau berladang meskipun perkerjaan yang lain juga ada seperti tukang kayu 

atau tukang batu dan lain-lain. Sering ditemukan bukti, ketika musim 

bertani datang, mereka yang bekerja diluar pertanian kembali bertani. 

Mereka bekerja diluar pertanian hanya sementara saja, ketika pekerjaan 

bertani sedang tidak dilakukan, mereka melakukan pekerjaan diluar 

                                                 
4Ridlo Karomah, Efektifitas Program PPA-PKH Di Kabupaten Ponorogo, Justitia 

Islamica, 15 (Juni, 2015), 13.  
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pertanian. Kondisi pekerjaan yang tidak tetap inilah yang mengakibatkan 

penghasilan perbulan juga tidak optimal. Sehingga berpengaruh dalam 

proses pembiayaan anaknya untuk sekolah lebih lanjut.5 

Fenomena anak putus sekolah masih banyak ditemukan di Desa 

Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Tercatat sebanyak 

2047 warga yang tidak atau belum tamat sekolah, 556 warga yang tamat 

SD atau sederajat, 2247 warga yang tamat SD atau sederajat, 713 warga 

yang lulus SLTP atau sederajat, 147 warga yang lulus SLTA atau 

sederajat.6 

Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat pentingnya 

pendidikan yang sangat diperlukan dimasa sekarang maupun nanti. Masih 

banyak anak-anak yang hanya lulus Sekolah Menengah Pertama bahkan 

ada yang hanya lulus Sekolah Dasar. Hal inilah yang mengakibatkan 

peneliti merasa prihatin terhadap pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di 

Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.  Mereka keluar 

sekolah dengan berbagai alasan. Diantaranya tidak ada biaya atau faktor 

ekonomi orang tua, kurangnya minat belajar peserta didik, kurangnya 

motivasi dari orang tua, ataupun kasus-kasus yang menyalahi tata tertib 

sekolah. Sebagian  remaja memiliki prestasi akademik yang bagus. Akan 

tetapi karena karena keterbasatan biaya, mereka memilih untuk merantau 

ke Jakarta atau Kalimantan. 

                                                 
5 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), 82. 
6 Data Laporan Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Sidoharjo, Kecamatan 

Jambon, Ponorogo, Tahun 2018 
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Berkaitan dengan permasalahan diatas dan mengingat betapa 

pentingnya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu maka peneliti 

mengambil judul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di 

Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian dengan difokuskan pada 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun Desa Sidoharjo, Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo. Karena pendidikan merupakan suatu hal 

yang penting, dan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan fakta 

di lapangan, karena masih banyak anak putus sekolah di Desa Sidoharjo, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 di Desa Sidoharjo, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program wajib 

belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan pelaksanaan program wajib 

belajar 12 di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui program wajib belajar 12 di Desa Sidoharjo, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program wajib belajar 12 tahun Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mengatahui upaya dalam meningkatkan pelaksanaan program 

wajib belajar 12 di Dusun Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini peneliti mengetahui kondisi pendidikan wajib 

belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Dengan penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi peneliti 

maupun pembaca tentang pentingnya wajib belajar 12 tahun. 

c. Dengan penelitian ini bisa dijadikan bahan penelitian lanjutan atau 

dikembangkan oleh pihak yang berkepentingan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan dan sumbangan fikiran untuk pemerintah 

setempat dalam meningkatkan program wajib belajar 12 tahun. 

b. Sebagai bahan pengembangan dalam menyelesaikan hambatan dan 

untuk meningkatkan program wajib belajar 12 tahun. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya maupun untuk kepentingan pemerintah 

setempat dan masyarakat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

digunakan untuk memberikan gambaran terhadap maksud yang 

terkandung dalam proposal. Dalam pembahasannya, laporan penelitian ini 

secara garis besar akan dibagi menjadi 6 bab. 

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan 

beberapa pembahasan mendasar berupa latar belakang, fokus penelitian,   

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Secara keseluruhan, uraian bab pertama merupakan penjelas 

awal penelitian tentang cara pandang dan pendekatan yang dipakai. 

Bab kedua menurut telaah hasil terdahulu atau kajian teori. Bab ini 

berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian pendidikan 

wajib belajar 12 tahun, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
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wajib belajar 12 tahun dan upaya dalam meningkatkan pelaksanaan wajib 

belajar 12 tahun. Bab ini menjadi dasar dalam menganalisis tema 

penelitian ini. 

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Bab ini adalah 

metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab keempat membahas tentang temuan penelitian dan 

pembahasan pada temuan penelitian berisi deskripsi data baik itu deskripsi 

data secara umum dan deskripsi data secara khusus. Deskripsi data secara 

umum tentang Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

dan deskripsi khusus pembahasan yaitu pembahasan tentang program 

pendidikan wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo. 

Bab kelima berisi tentang pembahasan. Pada bab ini akan mengulas 

gagasan penelitian terhadap hasil temuan penelitian. Temuan penelitian ini 

kemudian akan dikomparasikan dengan teori-teori yang ada dan temuan 

penelitian sebelumnya. 
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Bab enam berisi penutup yang mana berfungsi mempermudah 

pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini. Pada bab terakhir ini 

terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban terhadap 

rumusan masalah dari semua temuan peneliti dan mengklarifikasi 

kebenarannya. Adapun saran merupakan tindak lanjut berdasarkan 

simpulan yang diperoleh baik yang positif maupun negatif dalam peneliti
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Disamping menggunakan buku-buku atau reberensi yang relevan, 

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan, 

diantaranya yaitu: 

1. Skripsi Thesar Yusta Wira Universitas Air Langga Surabaya tahun 

2015 dengan judul Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pada 

Masyarakat Miskin Di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, 

Kabupaten Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah Surabaya 

merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Dan menjadi acuan atau 

tolak ukur pendidikan Nasional, dengana nggaran pendidikan sejak 

2012 mencapai 36%. Ini merupakan anggaran murni untuk sector 

pendidikan, tidak termasuk gaji guru. Total anggaran pendidikan adalah 

36 % dari total APBD kita sebanyak 5,4 triliun. Dengan anggaran 

pendidikan yang besar dan mencapai 30% seharusnya dapat 

menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Kota Surabaya. 

Akan tetapi dengan anggaran yang besar belum tentu pendidikan di 

Kota Surabaya menajdi lebih baik, malah kenyataan di lapangan 

berbeda ada sebagian wilayah di Kota Surabaya yang masih tidak dapat 

mengakses pendidikan secara penuh, dan hampir seluruhnya yang tidak 

dapat mengakses pendidikan ialah masyarakat yang tinggal di daerah 

pesisir Surabaya Utara yang berrbatasan langsung dengan Pulau 
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Madura. Walaupun masih ada di daerah lain dan hanya sedikit. 

Meskipun Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya 

telah banyak melaksanakan berbagai program dan kebijakan mengenai 

pendidikan namun, terbukti bahwa apa yang dilakukan Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya masih belum bisa mengatasi masalah 

pendidikan yang terjadi di Surabaya. Peraturan yang mengatur 

mengenai penyelenggarakan dan pengelolaan, maka pendiidkan akan 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Yang mana 

hal tersebut merupakan suatu bentuk wujud tanggung jawab 

pemerintah, terutama Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat 

mensejahterakan warganya dan juga memberi akses pendidikan seluas-

luasnya bagi warganaya, tanpa membedakan mana yang mampu dan 

miskin. Dan juga dengan berpendidikan tinggi maka para anak yang 

berasal dari keluarga miskin akan dapat membantu orang tuanya dari 

segi ekonomi keluarga.7 

2. Skripsi Welly Kusuma Wardani Universitas Diponegoro Semarang 

tahun 2013 dengan judul Implementasi Program Wajib Belajar 12 

Tahun di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang sangat baik 

untuk terus diimplementasikan, hal tersebut dikarenakan program ini 

memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada peserta 

didik usia 16-18 tahun untuk dapat mengeyam pendidikan di tingkat 
                                                 

7 Thesar Yusta Wira, Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pada Masyarakat 
Miskin Di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kabupaten Surabaya (Skripsi: 
Universitas Air Langga Surabaya, 2015), 4. 
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SMA, SMK maupun MA. Yang nantinya hal tersebutmembantu untuk 

meningkatkan angka APK, APM, dan menurunkan angka putus sekolah 

di Provinsi DKI Jakarta. Yang mana keberhasilan maupun kegagalan 

program ini sebenarnya sangat ditentukan oleh para aktor atau 

implementor dalam program ini. Karena merekalah yang bertugas 

langsung dalam melaksanakan program ini. Baik dilihat dari organisasi 

implementasinya maupun dilihat dari birokat garda depannya. Jika 

dilihat secara keseluruhan dari organisasi implementasi yang ada sudah 

bisa dikatakan cukup baik dilihat dari struktur yang ada, tugas yang 

telah dilaksanakan, koordinasi yang dijalankan, sumber daya manusia 

yang dimiliki dan dukungan financial yang diberikan. Dari segi struktur 

yang ada semua implementor sudah memiliki kejelasan strukturnya 

masing-masing, sehingga tugas yang dimiliki oleh para aktor punjuga 

jelas. Dengan begitu pelaksanaan semua tugas akan lebih mudah. 

Namun sayangnya di dalam pelaksanaan ini masih ada kekurangan 

yang terjadi di dalamnya. Kekurangan tersebut yaitu kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor dan juga masalah dana BOP 

Kepala Sekolah swasta yang sempat terhenti pada tahun 2014 karena 

ada beberapa faktor. Kemudian untuk birokat garda depan ini sendiri 

merupakan implementor yang cukup penting juga dalam program ini.8 

3. Tesis Khairunnisa Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 

dengan judul Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di 

                                                 
8 Welly Kusuma Wardani, Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi 

DKI Jakarta (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2013), 7. 
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Kabupaten Kolaka. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi 

kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolakaadalah tanggung 

jawab Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan. Adapun program yang 

dilakukan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Kolakaadalah membebaskan biaya pendaftaran dan SPP, 

mendirikan SMP terbuka, SMP atap dan program paket A, B, C. 

Sasaran dari kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang 

berusia 7-18 tahun dan adapun anak yang usianya melebihi usia batas 

sekolah maka disarankan untuk mengikuti pendidikan paket A, B, dan 

C. Kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan program wajib belajar 

12 tahun di Kabupaten Kolaka secara umum yaitu: minimnya anggaran, 

kurangnya pemahamana masyarakat mengenai pentingnya pendidikan 

dan anak kurang minat untuk belajar, ekonomi lemah, sarana dan 

prasarana, dan kurangnya guru terutama pada daerah terpencil, 

pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah: mengalokasikan 

dana untuk kebutuhan yang penting dan mendesak, melakukan 

sosialisassi tentang pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang 

mengajak masyarakat untuk sekolah tanpa dipungut biaya dan 

memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu, Dinas Pendidikan 

melakukan pembangunan sekolah baru, mendirikan bantuan bagi siswa 

yang kurang mampu, mendirikan SMP terbuka dan SMP atap 
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sedangkan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana maka 

mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana dan Dinas 

Pendidikn mengangkat guru kontrak untuk daerah teerpencil.9 

4. Skripsi Dwi Setiabudi Universitas Pembangunan Veteran tahun 2012 

dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar 12 

Tahun Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah siswa putus sekolah di Kecamatan Magersari untuk MI 

1 siswa, SMP 10 siswa, SMA 45 siswa, SMK 10 143 siswa, APM 

(Angka Partisipasi Murni) untuk SD 119, 79 %, untuk SMP 105. 98% 

dan SMA 148. 63%. APK (Angka Partisipasi Kasar) untuk SD 132, 

84%, SMP 149, 30%, SMA 191. 12 %. Dan hasil dari PKMBP ini 

adalah meningkatkan prosentase kelulusan peserta ujian Nasional yaitu 

SD lulus dengan 100%, SMP/MTs lulus 100%, SMA/MA lulus 100%, 

sedangkan SMK 99, 96 %. Masyarakat diikut sertakan dalam 

perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan maupun evaluasi terhadap 

program sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

komite sekolah.10 

5. Skripsi Muhtarom Ali IAIN Ponorogo dengan judul Upaya mengatasi 

Putus Sekolah Melalui Program Kependidikan Di Desa Bandar, 

Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah putus sekolah yang ada di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, 

                                                 
9Khairunnisa, Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka, 

(Tesis: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 7. 
10Dwi Setiabudi, Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun Di 

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, (Skripsi: Universitas Pembangunan Veteran, 2012) 17. 
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Kabupaten Pacitan tergolong fenomena tidak biasa, karena hampir 45% 

warga Desa Bandar, Kecamatan Bandar tidak melanjutkan 

pendidikannya. Faktor penyebab banyaknya putus sekolah yang ada di 

Desa Bandar, Kecamatan Bandar meliputi: latar belakang pendiikan 

orang tua yang rendah, tingkat sosial ekonomi yang rendah, kurangnya 

motivasi, pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam mengatasi banyaknya putus 

sekolah di Desa Bandar, Kecamatan Bandar diantaranya adalah dengan 

menciptakan program-program kependidikan Islam non formal dengan 

tujuan memberikan kesempatan belajar bagi semua warga Desa Bandar, 

Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.11 

6. Jurnal Politico, Angger Anggelino Montolalu dengan judul Peranan 

Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di 

Kecamatan Matuari Kota Bitung tahun 2015. Hasil penelitianya adalah 

peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di 

Kecamatan Matuari dilakukan dengan diberlakukannya program Wajib 

Belajar 12 tahun bagi seluruh anak-anak yang tergolong dalam keluarga 

kurang mampu.sehingga bisa menekan angka anak putus sekolah serta 

meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kecamatan 

Matuari Kabuapaten Bitung. Program Wajib Belajar 12 tahun dan 

Program Bantuan Siswa Miskin sebagai program pemerintah ada yang 

yang telah berjalan dengan baik yaitu Program Wajib Belajar 12 tahun 

                                                 
11Muhtarom Ali, Upaya mengatasi Putus Sekolah Melalui Program Kependidikan Di 

Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2015), 14. 
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dan ada yang belum berjalan dengan baik yaitu program Bantuan Siswa 

Miskin/ BSM.12 

7. Jurnal Sosiohumaniora, vol. 11 Caska dan Henny Indrawati tahun 2009 

dengan judul Strategi dan Model Pengembangan Wajib Belajar 12 

Tahun di Kabupaten Bengkalis Riau. Hasil penelitian tersebut adalah 

posisi pengembangan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bengkalis 

pada Posisi Organisasi berada pada Kuadrat III dengan karakteristik 

sebagai berikut:organisasi menghadapi peluang yang besar tetapi 

sumber dayanya lemah, karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang 

tersebut secara optimal, kecuali dapat meminimalkan kendala-kendala 

yang dihadapi, dan focus strategi organisasi pada posisi ini adalah 

mengatasi kelemahan-kelemahan atau meminimalkan kendala-kendala 

internal. Model pengembangan Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten 

Bengkalis adalah: pembangunan unit sekolah baru berupa 

SMA/MA/SMK Reguler, pelaksanaan kegiatan kelompok belajar paket 

C, pelaksanaan ujian persamaan SMA, pembangunan SMA luar biasa, 

dan pembangunan SMA terbuka.13 

8. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 5 No 2, Yenny 

Meinatul Hasanah dan Cepi Safruddin Abdul Jabar tahun 2017 dengan 

judul Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah 

Kota Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah program wajib 
                                                 

12Angger Anggelino Montolalu, Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan 
Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung tahun 2015, Jurnal Politico, 4 (Oktober, 2016), 
30. 

13Caska dan Henny Indrawati, Strategi dan Model Pengembangan Wajib Belajar 12 
Tahun di Kabupaten Bengkalis Riau, Jurnal Sosiohumaniora, 5 (Juni, 2009), 34. 
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belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta bukan Compulsory Education, 

tetapi lebih merupakan Basic Education Program (UBE) yang pada 

hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk mengikuti 

pendidikan dasar terhadap anak. Pelaksanaan program wajib belajar 12 

tahun yang telah dilaksananakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

adalah: meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sudah 

mencapai tujuan melebihi 97% yaitu jenjang SD dan MI mencapai 

97%, jenjang SMP dan MTs mencapai 82 %, sedangkan pada jenjang 

SMA/MA/SMK mencapai 82% belum mencapai target tujuan program 

wajib belajar 12 tahun, mengurangi Angka Putus Sekolah (APS) pada 

jenjang SD dan MI, jenjang SMP dan MTs, dan jenjang SMA, MA, 

SMK belum memenuhi 0,02% mrningkatkan Angka Melanjutkan (AM) 

pada jenjang SMP/MTs sampai tahun 2013/2014 sebesar 109,49%  

artinya belum mencapai 120% dan pada jenjang SMP/MTs melanjutkan 

jenjang SMA/MA/SMK sudah mencapai target pada tahun 2013/2015 

sebesar 160, 59% melebihi target capaian program wajib belajar 12 

tahun sebesar 120%, program wajib belajar sudah dapat meningkatkan 

anak lulus minimal SMA/SMK sederajat, dan terwujudnya perluasan 

akses dan pemerataan pendidikan untuk semua. Hambatan-hambatan 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun: daya beli atau tingkat 

partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, minat anak 

dan kesadaran orang tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk 

masa depan, masih adanya anak putus sekolah di Kota Yogyakarta, 
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sosialisasi program wajib belajar 12 tahun kurang maksimal, dan 

ketidaktepatan subsidi pemerintah terkait pendataan masyarakat miskin 

sehingga berpengaruh pada pembagian kartu dan kurangnya cross chek 

ke lapangan terkait data masyarakat Kota Yogyakarta yang kurang 

mampu.14 

9. Jurnal Edukasi vol 10 no 2 tahun 2012, Nurdin, dengan judul Kesiapan 

Madrasah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Hasil penelitian 

tersebut adalah penuntasan wajib belajar 9 tahun pada jenjang SD/MI 

dan SMP/MTs di Kabupaten/Kota pada daerah sasaran penelitian telah 

tuntas, kecuali sebagaiankecil daerah yang APK dan APM belum 

memenuhi 95% sebagai sarat rintisan program wajib belajar 12 tahun. 

Kebijakan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagian besar telah 

mengarah pada rintisan program wajib belajar 12 tahun, daya dukung 

berupa Perda maupun Peraturan Bupati atau Walikota telah disiapkan. 

Kebijakan Kementerian Agama baik pusat, propinsi atau kabupaten 

belum menyiapkan perangkat regulasi, baik peraturan, pedoman, dan 

petunjuk teknis lainnya terkait rintisan program wajar 12 tahun di 

Madrasah Aliyah dari segi ketersediaan sarana dan prasarana di MAN 

telah memadai dan sesuai standar nasional, sebaliknya di Madrasah 

Swastasebagian besar belum memenuhi standar minimum berdasarkan 

standar sarana prasarana, bahkan daya tamping siswa di MAS rata-rata 

hanya terisi 60%. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan di MA 
                                                 

14Yenny Meinatul Hasanah dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Wajib 
Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Jurnal Akuntabilitas Manajemen 
Pendidikan Volume 5, 7 (Februari, 2017), 24. 



19 
 

 
10

cukup baik, terutama di MAN, sedangkan di MAS sebagian besar juga 

telah memnuhi stanar pendidik dan tenagakependidikan didasarkan 

pada kualifikasi dan kompetensi. Aspek pembiayaan belum menjadi 

keseimbanagn antara pendapatan dan pengeluaran khususnya pada 

madrasah swasta dalam setiap tahunnya.15 

10. Jurnal Pendidikan, Utsman, dengan judul Esensi Wajib Belajar 12 Tahun 

Sebagai Kebijakan Publik tahun 2013. Hasil penelitian tersebut adalah untuk 

menyambut rintisan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Magelang sudah 

mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang wajib 

belajar 12 tahun, terutama sarana lembaga dan sumber daya manusianya atau 

guru, walaupun ditenggarai untuk pada jenjang pendidikan tertentu masih 

memiliki kekurangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kebutuhan 

yang ada.16 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang terjun langsung 

kelapangan, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

yaitu jika penelitian terdahulu tujuannya sebagai kegiatan pengelolaan 

pembiayaan pendidikan dan sarana prasarana pendidikan, sedangkan dalam 

penelitian ini, tujuannya sebagai kegiatan partisipasi pendidikan. 

 

 

 
                                                 

15Nurdin, Kesiapan Madrasah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12, Jurnal Edukasi, 29 
(Mei, 2012), 21. 

16Utsman, Esensi Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Kebijakan Publik Tahun 2013, Jurnal 
Pendidikan, 12 (April, 2013), 31. 
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B. Kajian Teori 

1. Pendidikan  

Di Indonesia, istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada 

penguasaan ilmu pengetahuan atau menonjolkan dimensi kognitif dan 

psikomotik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS 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 keagamaan, penegndalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk  melakukan berbagai usaha 

dalam peningkatan kualitas pendidikan yang tentu saja sebagain dari 

peningkatan kualitas itu sudah kita rasakan bersama namun masih 

belum optimal.17 

Pengertian pendidikan bahkan diperluas cakupannya sebagai 

aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang 

secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok 

orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan 

keterampilan hidup, baik yang bersifat manual maupun mental sosial. 

Sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan 

                                                 
17 Syaiful Sagala, Praktik Etika Pendidikan di Seluruh Wilayah NKRI(Bandung: Alfabeta, 

2011), 200. 
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antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya 

suatu pandangan hidup, sikap hidup atau keterampilan hidup.18 

Menurut Mulyasa ada delapan fungi pendidikan yaitu:19 

a. Pendidikan menumbuhkan kesadaran hidup dan lingkaran proses 

kehidupan. 

b. Pendidikan membantu manusia melakukan proses penyesuaian diri 

dengan tuntutan perubahan dan dengan sesuatu yang baru. 

c. Pendidikan membantu melepaskan manusia dari kebodohan, 

kemiskinan, dan keterbelakangan. 

d. Pendidikan membantu manusia melakukan proses pembentukan jati 

diri. 

e. Pendidikan membantu memecahkan kesenjangan hidup ditengah 

kompleksitas perubahan. 

f. Pendidikan membantu manusia memahami arti dan hakikat hidup. 

g. Pendidikan membantu manusia melakukan proses pematanagan 

kualitas diri menuju terbentuknya kepribadian unggul dan 

tercapainnya titik puncak kesempurnaan diri. 

h. Pendidikan membantu menumbuhkan akhlaq yang mulia 

Hal diatas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II pasal 

3, disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
                                                 

18 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 
Iskam di Sekolah cet ke-4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 37. 

19 Ahmadi, Manajemen Kurikulum, 2. 
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bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

berdemokratis serta bertanggungjawab.20 

Didalam GBHN dicantumkan bahwa tujuan penyelenggarakan 

pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Penyelenggarakan pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab 

pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Agar tujuan penyelenggarakan 

pendidikan dapat tercapai, sekolah harus mengadakan hubungan dengan 

masyarakat karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan 

yang menunjang perkembangna masyarakat. Oleh karena itu, 

masyarakat bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan 

sekolah.21 

2. Wajib belajar 12 tahun  

a. Pengertian Wajib Belajar 

Program wajib belajar merupakan upaya pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam perluasan akses pendidikan yang 

berkembang searah dengan kebutuhan bangsa terhadap peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Wajib belajar di Indonesia dimulai 

                                                 
20Ibid. 
21Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations), 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 67. 
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dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 tahun) dan itu 

telah dilaksanakan sejak tahun 1984.22 

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang 

telah dikeluarkan. Salah satu contoh untuk hal tersebut yaitu dengan 

dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. Pada dasarnya 

program Wajib Belajar 9 tahun berlangsung selama Sembilan tahun 

yakni Sekolah Dasar (SD) enam tahun ditambah Sekolah Menengah 

Pertama tiga tahun. Tujuaan utamanya adalah untuk meningkatkan 

pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu 

dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang 

mencakup Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, serta pendidikan 

non formal kesetaraaan atau bentuk lain yang sederajat.23 

Dengan demikian, Wajib Belajar 9 tahun bukan semata-mata 

untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, sebagai modal dasar 

pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, Wajib Belajar 9 tahun bukan 

sekedar angka partisipasi, tetapi pendidikan dasar yang punya 

kualitas tertentu.24 

Program 9 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun tercantum dalam 

peraturan pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang 

                                                 
22 Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasiona(Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  15. 
23 Darmaningtyas dan Edi Subkhan, Manipulasi Kebijakan Pendidikan(Jakarta: Resist 

Book, 2012), 28. 
24 Haji M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan 

Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 155. 
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merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan 

Nasional) No.20 Tahun 2003. Kemudian sebagai keberlanjutan dari 

program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2012 ini Pemerintah 

Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang 

lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). 

Adapun payung hukum untuk program PMU ini yaitu Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013.  

Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan 

keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. 

Program Wajib Belajar 12 Tahun ini merupakan program 

keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu Program Wajib Belajar 

9 Tahun. Dimana Program Wajib Belajar 12 Tahun ini kemudian 

dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU), 

dengan payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, No.80 Tahun 2013 tentang Program Menengah 

Universal (PMU). Peraturan ini memuat beberapa bab didalamnya 

meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran, dan Ruag Lingkup, 

Ketersediaan, Keterjangkauan,Kualitas, Kepastian, Sistem 

Penjaminan Mutu, Pendanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembagian 

Kewenangan, dan Penutup. Masing-masing bab tersebut memuat 

beberapa pasal. Bab I mengenai Ketentuan Umum, didalamnya 

terdapat 1 pasal yang memuat bebrapa ayat diantaranya, Program 
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Menengah Universal (PMU) adalah program pendidikan yang 

memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara 

RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, Pendidikan 

menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 

yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah 

Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan 

atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, intruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 Presiden Joko Widodo telah mencanangkan 

program Indonesia Pintar. Program ini memfokuskan pada 

implementasi wajib belajar 12 tahun, dengan menyelenggrakan 

pendidikan gratis bagi anak-anak umur 7-18 tahun dari SD/MI 

sampai SMA/MA. Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyebutkan bahwa APK (Angka Partisipasi Kasar) 

pendidikan menengah pada tahun 2015 sebesar 78,2% dariseluruh 

Indonesia. Sedangkan untuk APS (Angka Partisipasi Sekolah)2 pada 

tahun 2015 untuk usia 16-18 tahun adalah sebesar70,32%. Hal ini 

menunjukan bahwa penduduk usia 16-18 tahunbelum semuanya bisa 

mengakses pendidikan menengah. Artinya memang masih ada 
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sekitar 30 persen warga Negara Indonesia yang belum mampu 

mengenyam pendidikan tingkat menengah, yang berpengaruh pada 

kualitas sumber daya manusia, tingkat ekonomi, dan lebih jauh pada 

tingkat kesejahterannya.25 

Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan 

keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. 

Program PMU ini merupakan strategi untuk menghadapi 

meningkatnya penduduk usia produktif di Indonesia.  

b. Faktor pendukung dan penghambat wajib belajar 12 tahun 

 

c. Upaya dalam meningkatkan program wajib belajar 12 tahun 

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

program wajib belajar diantaranya dengan cara: penambahan jumlah 

bangunan atau kelas lembaga pendidikan, penambahan jumlah 

tenaga kependidikan, perkembangan ilmu dan teknologi, 

penambahan dan penggantian sejumlah sarana atau prasarana 

pendidikan, melaksanakan berbagai penataran baik pada guru 

maupun tenaga kependidikan lainnya, dan melakukan program wajib 

belajar 9 tahun. Namun hasil yang diperoleh belum maksimal. Oleh 

karena itu, mulai tahun anggaran 2013 Kemendikbud melaksanakan 

kebijakan baru terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas 

                                                 
25Priadi Talma, Wajib Belajar, 12 Tahun, Tantangan Regulasi dan Implementasi (Jakarta: 

Network for Education Watch Indonesia, 2016), 2. 
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pendidikan di Tanah Air melalui beberapa program. Diantaranya 

Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan 

Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Pengguliran program PMU adalah 

untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun 

1. Putus sekolah 

a. 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 

kejenjang pendidikan berikutnya.26 

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan 

rendah, kemudian tidak bekerja atau berpenghasilan tetap merupakan 

beban masyarakat yang sering menjadi pengganggu ketentraman 

masyarakat. Hal ini diakibatkan kurangnya pendidikan atau 

pengalaman intelektual, serta tidak memiliki keteraampilan yang 

dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Lebih-lebih bila 

mengalami frustasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap 

overkompensasi, bisa menimbulkan gangguan-gangguan dalam 

masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan 

norma-norma sosial yang positif. Setidaknya ada tiga langkah yang 

dapat dilakukan yaitu:27 

1) Langkah preventif. 
                                                 

26 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analilis Sosiologi Tentang Pelbagai 
Problem Pendidikan, cet ke-2 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 71. 

27Ibid., 72. 
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Membekali peserta didik dengan keterampilan praktis 

dan bermanfaat sejak dini, agar kelak bila diperlukan dapat 

merespon tantangan hidup dalam masyarakat secara positif, atau 

menjadi parasit dalam masyarakat. 

2) Langkah pembinaan 

Memberikan pengetahuan praktis yang mengikuti 

perkembangan atau pembaruan zaman, melalui bimbingan dan 

latihan-latihan dalam lembagasosial atau pendidikan luar sekolah 

seperti LKMD, PKK, Karangtaruna dan lain-lain. 

3) Langkah tindak lanjut 

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

mereka untuk terus melangkah maju melalui penyediaan fasilitas 

penunjang sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengada-ada, 

termasuk membina motivasi pribadi untuk kehidupan yang lebih 

baik dalam masyarakat. 

b. Faktor penyebab anak putus sekolah 

Pada hakikatnya anak-anak berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak dan seyogyanya tidak terlibat dalam 

aktivitas ekonomi secara dini. Akan tetapi, akibat tekanan 

kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting 

pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela 
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maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapataan 

keluarga yang penting.28 

Ada dua faktor penyebab anak putus sekolah 

diantaranya: 

1) Faktor internal 

a) Rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bagi 

keluarga terutama orang tua. Barangkali sulit untuk 

mengatakan bahwa peran keluarga dalam pendidikan. 

Anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki 

lingkungantunggal, yaitu keluarga. Makanya tidak 

mengherankan jika kebiasaan yang dimiliki anak-anak 

sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga.29 

Akan tetapi juga tanggung jawab harus disertai 

dengan kemauan anak untuk bersekolah. Antara 

pendidikan dan minat anak merupakan suatu sisi yang 

saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Apabila 

kemauan anak kuat tetapi dukungan orang tua tidak ada 

maka sama saja membuat anak tidak mau bersekolah lagi. 

Inilah akibat dari banyaknya anak putus sekolah. Tingkat 

motivasi seorang seorang anak sangat berpengaruh 

terhadap keinginan anak untuk terus bersekolah. Motivasi 
                                                 

28 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 
2013), 354. 

29 Jalaluddin, Psikologi Agama(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 219. 
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ini bisa berasal dari keluarga, lingkungan, dan anak itu 

sendiri. 

b) Kurangnya motivasi 

Motivasi adalah energi aktif yang menyebabkan 

terjadinya sesuatu perubahan pada diri seseorang yang 

yang tampak pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga 

emosi, sehingga mendorong individu untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, 

atau keinginan yang harus terpuaskan.30 Di samping itu, 

motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi.31 

Siswa yang memiliki motivasi yang kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan 

belajar. Sedangkan siswa yang kutang motivasi belajarnya 

maka akan malas untuk sekolah dan mengikuti pelajaran. 

c) Sekolah dianggap tidak menarik  

Sekolah dianggap tidak menarik bagi siswa karena 

tugas dan beban di sekolah yang tidak mampu diikutinya, 

juga aturan sekolah yang merasa menjadi beban baginya 

sehingga merasa menjadi penghalang bagi kebiasaannya 

sehingga hal itu tidak menarik lagi baginya. 

                                                 
30 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 308. 
31 Sudirman, Interaksi dan Motivasi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 85. 
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Kemampuan anak dalam belajar sangat rendah 

karena anak merasa pelajaran yang diberikan oleh guru di 

sekolah sangat sulit baginya dan malah terkadang apabila 

tidak paham mala dia lebih memilih diam dan tidak mau 

bertanya. Merasa tidak percaya diri juga dengan jawaban 

sendiri. 

Ada sebagian anak yang tampak sangat sulit untuk 

belajar. Banyak hal yang harus kita ketahui untuk mencari 

apa saja penyebab ketidak mampuan belajar pada anak. 

Bisa jadi ketidak mampuan itu hanya pada aspek tertentu. 

Misalnya anak mengalami kesukaran untuk membaca atau 

menulis. Mungkin ada tekhnik atau gaya belajar tertentu 

yang belum cocok dengan anak.32 

Sebagai orang tua, jika kita belum menemukan 

cara yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar pada 

anak, jangan cepat menyerah dan angkat tangan.  

d) Kurangnya kesadaran pendidikan 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan 

membuat banyaknya anak putus sekolah. Selain faktor 

ekonomi keluarga, penyebab anak putus sekolah yaitu 

berasal dari dirinya sendiri seperti kurangnya kesadaran 

                                                 
32Abdul Mustaqim, Menjadi Orangtua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Pelbagai 

Masalah Anak (Bandung: Al-Bayan, 2005), 188. 
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pendidikan untuk melanjutkan bersekolah atau 

melanjutkan sekolah.  

Kesadaran pendidikan merupakan kehadiran sikap 

mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindaklanjuti 

proses pembimbingan untuk mengembangkan potensi 

kemampuan seseorang menjadi sumber daya manusia 

yang kuat.33 Faktor pribadi seseorang turut pula 

memegang peranan dalam belajar. Tiap-tiap orang 

mempunyai sifat kepribadiannya masing-masing yang 

berbeda antara satu dan yang lain. Ada orang yang 

memiliki sifat keras hati, tekun dalam segala urusannya, 

halus perasaannya dan ada pula sebaliknya. Sifat-sifat 

kepribadian yang ada pada seseorang itu sedikit 

banyaknya turut pula mempengaruhi sampai dimanakah 

hasil belajarnya dapat dicapai.34 

2) Faktor eksternal 

a) Ekonomi keluarga 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan 

bangsa yang belum terselesaikan sampai hari ini. 

Kebijan pemerintah pun terasa trial and error dalam 

                                                 
33 Mujamil Qamar, Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan, 

(Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012), 120. 
34 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),  

104. 
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menanggulanginya sehingga tidak ada satu titik 

kepastian kapan akan surutnya angka kemiskinan ini.35 

Sebagian anak putus sekolah karena ekonomi 

keluarganya sangat susah sehingga ia terpaksa untuk 

meninggalkan sekolahnya. Sebagian lagi karena 

memang kemampuan dan kemauan untuk bersekolah 

yang tidak ada sehingga meninggalkan sekolah sebelum 

saatnya lulus. Sebagian orang merasakan bahwa 

pendidikan merupakan beban yang paling berat dan 

mahal sehingga tidak mampu menjangkaunya, sehingga 

lebih memilih untuk putus sekolah.  

Istilah pemiskinan merujuk pada adanya upaya 

aktif yang berakibat terjadinya keadaan atau status 

miskin pada individu atau kelompok masyarakat 

tertentu. Adapun kemiskinan itu sendiri pada dasarnya 

dapat dilihat sebagai pencederaan atas konsep keadilan 

sosial yang sejatinya juga menjadi bagian dari cita-cita 

atau tujuan berdirinya sebuah Negara.36 

Kemiskinan menyebabkan anak berhenti dan 

terpaksa membantu pekerjaan orang tuanya untuk 

meringankan beban dan mendapatkan penghasilan 

                                                 
35 Silfia Hanani, Sosiologi Pendidikan Ke-Indonesiaan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 169. 
36 M Musthafa, Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel: Visi Pendidikan Tantangan 

Literasi Pendidikan Lingkungan (Bantul: LKiS Yogyakarta, 2013), 47. 
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tambahan.Menurut Johannes Muller, kemiskinan dan 

ketimpangan struktur institusional adalah variabel 

utama yang menyebabkan kesempatan masyarakat 

khususnya anak-anak untuk memperoleh pendidikan 

menjadi terhambat. Sedangkan menurut Sukmadinata, 

faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah 

kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu 

menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. 

Disamping itu, tidak jarang terjadi orang tua meminta 

anaknya berhenti sekolah karena mereka membutuhkan 

tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua.37 

Dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja 

disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus 

sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus 

sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, 

sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang sering 

kali dinilai terlalu berat, sehingga mereka terpaksa 

memilih putus sekolah. 

b) Kurangnya perhatianorangtua 

Sebagaian anak putus sekolah karena kurangnya 

perhatian orang tuanya dan hanya sibuk bekerja dan 

tidak memperhatikan pendidikan sekolah anaknya. Ada 

                                                 
37Ibid., 356. 
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juga orang tua remaja yamg memperhatikan sekolah 

anaknya tapi memang semua karena ekonomi 

keluarganya yang susah, sehingga membuatnya merasa 

terpaksa untuk putus sekolah. 

c) Pengaruh lingkungan atau teman sebaya 

Anak-anak cenderung bermain didalam 

kelompok. Kelompok yang dipilih biasanya memiliki 

berbagai kesamaan dengan anak itu seperti usia, jenis 

kelamin, latar belakang etnik, kemampuan, arah minat, 

dan lain sebagainya. 

Pergaulan sosial dalam kelompok fungsinya 

selalu ditentukan oleh anggota yang berperan dominan. 

Dalam kelompok satu atau lebih anak yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap anak yang lain. Anak-anak yang 

berpengaruh itu dianggap memiliki kekuatan atau 

kekuasaan yang menentukan perilaku sosial anak yang 

lain. Hal ini antara lain disebabkan oleh tubuhnya yang 

lebih besar, berani, lebih aktif, lebih agresif daripada 

aanak lain. Mungkin karena keunggulannya dalam segi 

–segi psikis seperti misalnya karena lebih pintar, lebih 

dewasa dalam tindakannya.38 

                                                 
38 Monty P. Sutiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan: Pedoman Bagi 

Orangtua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 138. 
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Kelompok sosial yang pertama dikenal oleh 

anak adalah keluarganya. Dengan bertambahnya usia 

anak maka dia secara bertahap akan memisahkan diri 

dari keterikatan sempurna dengan orangtua dan mulai 

beralih dengan membina hubungan bersama teman-

temannya. 

Hubungan anak dengan keluarganya tidak 

pernah putus namun hanya mengalami perubahan 

kualitas dan mungkin pula kuantitas. Pengruh teman 

sepermainan sangat besar dalam proses terbentuknya 

diri anak menjadi pribadi yang mandiri. Dalam 

kelompok sosial yang terdiri atas teman sebayanya anak 

berkeinginan untuk diterima, untuk dapat berprestsi dan 

memperoleh penghargaan.harapan dan keinginan ini 

ada pula hubungannya dengan pengalaman anak dalam 

keluarga sendiri.39 

Secara garis besar, karakteristik anak yang putus 

sekolah adalah pertama, berawal dari tata tertib 

mengikuti pelajaran di sekolah, mereka memahami 

belajar hanya sekedar kewajiban masuk kelas dan 

mendengarkan guru berbicara tanpa disertai 

kesungguhan untuk mencerna pelajaran secara baik. 

                                                 
39Ibid. 



37 
 

 
10

Kedua, akibat prestasi belajar yang rendah, pengaruh 

keluarga, pengaruh teman. Ketiga, kegiatan belajar 

dirumah tidak tertib serta kurangnya pengawasan dari 

orang tua. Keempat, perhatian anak terhadap pelajaran 

mulai berkurang dan mulai didomonasi oleh kegiatan 

lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. 

Kelima, kegiatan bermain dengan teman sebaya 

meningkat. Keenam, mereka yang putus sekolah berasal 

dari ekonomi yang rendah.40 

Hery Noer Aly mengatakan bahwa orang tea 

adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung 

jawab pendidikan secara alami anak pada masa awal 

kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan ayahnya 

serta dari merekalah awal diberikannya 

pendidikan.41Pembentukan anak bermula atau berawal 

dari keluarga. Pola asuh orang tua terhadap anak-anak 

sangat menentukan dan mempengaruhi kepribadian 

serta perilaku anak. Orang tua memiliki peran yang 

sangat penting bagi kehidupan anak. Pendidikan 

disiplin merupakan suatu proses bimbingan yang 

bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, 

kebiasaan-kebiasaan atau membentuk manusia dengan 

                                                 
40Bagong Suyanto, Masalah,  357. 
41 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Logos Wacana Mulia, 1999), 97. 
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ciri-ciri tertentu terutama untuk meningkatkan kualitas 

mental dan moral dalam keluarga pendidikan disiplin 

dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tea 

agar anaknya memaatuhi bimbingan tersebut.42 

Posisi anak dalam keluarga sering kali 

mengalami masalah dan berada dalam kondisi yang 

orangtuanya. Permasalahan anak ada kalanya diketahui 

oleh orangtua jika fungsi-fungsi psikososial dan 

pendidikannya terganggu. Anak umunya akantergabung 

dalam kelompok teman sebaya atau dalam kegiatan 

yang sama.43 

                                                 
42J. Drost SJ, Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan (Jakarta: Grafindo 

Persada, 1999), 23. 
43 Jalaluddin, Psikologi Agama, 228. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

   Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.44 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dilihat memiliki 

karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan daripada hasil, nalisis dalam penelitian kaalitatif cenderung 

dilakukan secara induktif dan makna merupakan hal yang esensial.45 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti lapangan 

adalah Studi Kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

                                                 
44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015),  9. 
45 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

200), 4. 
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berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 

diteliti.46 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat 

meneliti dan mengetahui secara langsung pelaksanaan wajib belajar 12 

tahun di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan sebagai penelitian yang 

bercirikan interaksi-sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek. Dan selama ini data 

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan 

tersebut berlaku tanpa gangguan.47 

Untuk itu, peneliti bertindak sebagai human instrument, penelitilah 

yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan member kesimpulan atas temuannya.  

Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan 

dan mendengarkan secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. 
                                                 

46Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2003), 201. 

47Meleong, Metodolog, 164. 
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Pengamatan berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan interaksi 

sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek 

dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan.48Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan mutlak 

diperlukan sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat 

penuh.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan 

Jambon Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Desa Sidoharjo, 

Kecamatan Jambon Ponorogo karena untuk mengetahui pelaksanaan 

Wajib Belajar 12 tahun Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data     

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.49 Dengan demikian sumber data utama 

dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis, dan jawaban dari 

informan hasil catatan lapangan. 

                                                 
48Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

106. 
49Meleong, Metodologi 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak 

terkait meliputi, kepala desa, kepala sekolah, anak dan orang tua anak 

yang putus sekolah. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu sebagai 

berikut:50 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.51 

Tehnik ini digunakan peneliti dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen untuk memperoleh data tentang keadaan siswa, guru dan 

sarana prasarana madrasah. 

2. Observasi 

Menggunakan observasi langsung yang dilakukan tanpa 

perantara (secara langsung) terhadap objek yang diteliti, seperti 

                                                 
50 Sugiyono, Metode,  308. 
51Ibid., 240. 
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mengadakan observasi langsung terhadap proses belajar mengajar 

dikelas.52 

Kegiatan observasi meliputi kegiatan melakukan pencatatan 

secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat 

dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, 

peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap 

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu 

mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga 

peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus 

menerus terjadi. Jika hal itu susah diketemukan, maka peneliti dapat 

menemukan tema-tema yang akan diteliti. Salah satu peranan dalam 

melakukan observasi ialah untuk menemukaninteraksi yang kompleks 

dengan latar belakang sosial yang alami.53 

3. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau 

lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu.54 

Teknik wawancara dalam penelitian kulaitatif dibagi menjadi 

tiga kategori, yaitu wawancara dengan cara melakukan pembicaraan 

                                                 
52 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 170-171. 
53 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 224. 
54 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), 174. 
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informal, wawancara umum yang terarah, dan wawancara terbuka yang 

standar. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan 

dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.55 

Dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait 

masalah yang akan diteliti, akan memudahkan peneliti dalam 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan wajib 

belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

mendalam struktur artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus masalah. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam dan 

wawancara terstruktur artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus masalah. Dalam 

penelitian ini orang-orang yang diwawancarai adalah: 

1) Kepala desa Sidoharjo, untuk mendapatkan data tentang wajib 

belajar dan putus sekolah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Siman, 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Tokoh masyarakat, untuk mendapatkan data tentang dampak anak-

anak yang putus sekolah bagi masyarakat. 

                                                 
55 Jonathan, Metode, 224. 
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3) Orang tua anak yang putus sekolah, untuk mendapatkan data tentang 

program wajib belajar dan penyebab anak-anak putus sekolah. 

4) Anak yang putus sekolah, untuk mendapatkan data tentang alasan 

mereka putus sekolah. 

Hasil wawancara informan tersebut ditulis lengkap dengan 

kode-kode dalam transkip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara 

ini dinamakan transkip wawancara. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif, 

artinya bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas. Adapun langkah-langkah analisis data 

menurut Milles dan Huberman sebagai berikut:56 

1. Reduksi data (Data reduction)  

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. 

Dengan demikian data yang telah di reduksi memberikan gambaran 

jelas dan memprmudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian data (Display) 

Penyajian data adalah penyajian data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagus, grafik, menarik, 

                                                 
56Sugiyono, Metode, 337. 
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network dan chart. Dengan menjelaskan display data peneliti akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Conclusion/drawing/verivication  

Langkah terakir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dalam ferivikasi, kesimpulan dalam penelitian 

kualitatifyang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau 

gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berhubungan 

kausal atau interaktif hipotesis atau teori. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tejun dan 

triangulasi. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang 

dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

bermanfaat sesuai dengan yang lan di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ini. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 4 tahapan. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:57 

a. Tahap pra lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar belakang penelitian 

2) Mengumpulkan data 

c. Tahapan analisis data 

1) Menyusun hasil pengamatan 

2) Wawancara data tertulis untuk melakukan analisis data dengan cara 

distributif dan dipaparkan dalam bentuk narasi. 

d. Tahap penulisan hasil laporan 

                                                 
57M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 150. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdiri Desa Sidoharjo 

Secara geografis Desa Sidoharjo terletak pada ketinggian 325 

Meter di permukaan laut dengan suhu rata-rata 28`C. Luas wilayah 

Desa Sidoharjo adalah 12,19 Km2. Sebagian besar wilayah desa ini 

748,239 ha hutan lindung, 57,33 ha, hutan lindung 50 ha, 13,857 ha 

hutan produksi, 0,63 ha untuk bangunan perkantoran, 2,51 ha untuk 

perkantoran, 0,9 ha untuk jalan. 2,63 ha untuk kuburan.  untuk 

perkebunan rakyat, Pemukiman umum 111,628 ha, 9,25 ha digunakan 

setengah Teknis 9,25 ha, 30,633 ha digunakan sawah tadah hujan, 

238,895 ha digunakan ladang/tegalan, untuk fasilitas umum, dan 16.36 

ha untuk pemukiman warga.58 

Batas-batas desa ini di sebelah Utara dengan  Desa Krebet, 

Kecamatan Jambon, Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan di 

sebelah Selatan dengan Desa Desa Karang Patihan Kecamatan Balong, 

di sebelah Barat dengan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan, dan 

Desa Watu Patok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, dan di 

sebelah Timur dengan Desa Krebet Kecamatan Jambon, Jonggol 

Kecamatan Jambon Jarak dari Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon ke 

                                                 
58Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 05/D/8-4/2019. 
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pusat kota Kecamatan/Kabupaten Jambon sekitar 20 km, ditempuh 

dalam waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan.59 

2. Sejarah Berdirinya Desa Sidoharjo 

Desa Sidoharjo berdiri secara definitif sejak hari Selasa Pahing 

tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Keputusan Bupati 

Ponorogo Nomor 1449 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Peresmian 

Desa Persiapan Sidoharjo menjadi Desa definitif Sidoharjo dan 

menjadi urutan desa ke-301 atau desa termuda di kabupaten Ponorogo. 

Desa Sidoharjo dibentuk berdasarkan usulan dari masyarakat Dusun 

Karang Sengon, Dusun Klitik, dan Dusun Sidowayah. Percepatan 

pemerataan pembangunan dan untuk mempermudah kegiatan 

pelayanan masyarakat menjadi alasan masyarakat atas usulan tersebut. 

Sebelum terbentuk menjadi Desa definitif ketiga dusunan tersebut 

merupakan bagian dari wilayah Desa Krebet. Perangkat Desa yang 

berdomisili diketiga dusunan itu diantaranya Bpk. Panut kamituwo 

Dusun Karang Sengon, Bpk. Mesidi Kamituwo Dusun Klitik, dan Bpk. 

Sulyono kamituwo Dusun Sidowayah, serta modin II tanggap terhadap 

keinginan dari masyarakat itu kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Desa Krebet yang pada waktu itu dijabat oleh Bpk. Kabib Husaini. 

Dengan berbagai pertimbangan usulan itu disetujui oleh 

Kepala Desa dan dilanjutkan dengan mengusulkannya kepada Bupati 

Ponorogo. Persetujuan Bupati pun juga diperoleh. Karena pemekaran 

                                                 
59Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 02/D/25-2/2019. 
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Desa bukan pekerjaan yang mudah maka butuh waktu yang panjang 

dan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita 

masyarakat. Persiapan pun mulai dilakukan diantaranya 

mempersiapkan nama desa dan juga membentuk desa persiapan 

Sidoharjo sebelum menjadi Desa Definitif. Pada saat rapat penentuan 

nama desa acara diwarnai dengan perdebatan karena munculnya 

berbagai usulan nama diantaranya Sidorejo, Sidodadi, Sidowayah, 

Ndomas, Sidomulyo dan Klitik. Setelah diadakan voting Sidorejo 

mendapat suara terbanyak dan menjadi keputusan rapat. Bersamaan 

dengan diadakan penentuan nama desa itu juga diadakan pemilihan Pj. 

Kepala Desa Sidoharjo dengan kandidat tiga (3) perangkat Desa yaitu 

Bpk Panut, Bpk. Mesidi, dan Bpk. Sulyono. Hasilnya Bpk. Mesidi 

terpilih menjadi Pj. Kepala Desa Sidoharjo dan Bpk. Sulyono terpilih 

menjadi Pj. Sekdes Desa Sidoharjo. 

Namun sebelum nama dikirim malam harinya Bpk. Kabib 

Husaini bermimpi mendapat petunjuk agar mengganti nama Sidorejo 

karena dianggap kurang tepat. Dalam Bahasa Jawa Sido berarti jadi, 

sedangkan Rejo berarti ramai. Bila digabungkan berarti menjadi ramai. 

Ramai itulah yang menjadi dipermasalahkan, khawatir bahwa bukan 

ramai kemajuan yang akan terjadi tetapi ramai perselisihan dan 

perkelahian antar warga. Jadi Sidorejo berarti menjadi ramai. Setelah 

terjaga beliau merenung dan memikirkan nama yang akan digunakan 

untuk mengganti. Lalu menemukan nama Sidoharjo. Nama itu juga 
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diambil dari Bahasa Jawa. Sido berati jadi, sedangkan Harjo berarti 

selamat. Sehingga dengan nama Sidoharjo diharapkan seluruh warga 

masyarakat bisa selamat dalam berbagai hal. 

Keesokan harinya petunjuk penggantian nama baru yang 

didapat beliau melalui mimpi itu disampaikan kepada seluruh aparat 

pemerintah Desa Krebet dan BPD Desa Krebet. Hal itupun langsung 

mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Bupati 

Ponorogo. 

Dan tepat pada tanggal 11 agustus 2006 bertempat di Kantor 

Desa Persiapan, Bupati Ponorogo, berikut melantik Bpk. Mesidi 

sebagai Pj. Kepala Desa Sidoharjo dan Bpk. Sulyono sebagai Pj. 

Sekdes Desa Sidoharjo. Sejak diresmikan sebagai Desa persiapan 

Sidoharjo, diberi jangka waktu 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan 

diri sebelum ditetapkan sebagai Desa Definitif. Bersamaan itu pula 

kegiatan pelayanan masyarakat mulai dilakukan di Kantor Desa 

Persiapan yang menumpang di rumah salah seorang warga Dusun 

Karang Sengon Rt 01/01. Meski sudah memiliki Pj. Kepala Desa 

namun segala kewenangan tetap dipegang oleh Kepala Desa Induk 

yaitu kepala Desa Krebet. Karena tugas Pj. Kades hanya membantu 

Kepala Desa Krebet. 

Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan masyarakat 

maka pemerintah Desa Persiapan Sidoharjo dibantu dua (2) tenaga 

sukarela yaitu Sdr, Haryuni sebagai staf keuangan dan Sdr. Marsiti 
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sebagai staf pemerintahan. Seiring dengan persiapan menyambut 

peresmian Desa Sidoharjo, masyarakat juga turut mendukung 

kelancaran Pembangunan Kantor dan Balai Desa Sidoharjo di Jalan 

Sambiayang Nomor 1 yang didanai dari APBD Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2006. Berkat kegigihan dan kerjasama yang baik dari semua 

pihak maka dalam waktu 1 (satu) tahun segala kegiatan persiapan 

dapat terlewati dengan baik. Dan tepat pada tanggal 11 September 

2007 bertempat di Balai Desa Sidoharjo Bupati Ponorogo 

mengesahkan Desa Persiapan Sidoharjo menjadi Desa Sidoharjo 

sekaligus melantik kembali Bpk. Mesidi sebagi Pj. Kepala Desa 

Sidoharjo untuk yang kedua kalinya. 

Semenjak saat itulah seluruh kegiatan dan kewenangan 

pemerintahan Desa dilaksanakan. Kemudian diadakan penyesuaian 

Struktur Organisasi (SO) Pemerintah Desa Sidoharjo dan masing-

masing Perangkat Desa menempati Jabatan sebagai berikut : 

Bpk. Mesidi : Kamituwo Dusun Klitik merangkap Pj. Kepala 

Desa Sidoharjo 

Bpk. Sulyono : Kamituwo Dusun Sidowayah merangkap Pj. 

Sekdes 

Bpk. Panut : Kamituwo Dusun Karang Sengon 

Bpk. Suwarto : Modin 

Sdr. Haryuni : Kaur Umum dan Keuangan 
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Sdr. Marsiti :Kaur Umum dan Keuangan (sekarang kaur Tata 

Pemerintahan) 

Sedangkan jabatan sambong, jogoboyo, kaur kesra dan kaur 

pembangunan untuk sementara masih kosong. Dalam waktu yang 

sama juga diadakan pembentukan kepengurusan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 

dan pembentukan kepengurusan Lembaga Ketahanan Desa (LKD) 

dengan ketua terpilih Heru Dian Prasetiyo sebagai Ketua BPD dan 

Senen sebagai ketua LKD ( sekarang LPMD). 

Setelah pembentukan kepengurusan BPD dan LPMD masih 

ada lagi tugas yang harus segera dilaksanakan yaitu mempersiapkan 

Pilkades. Tahapan-tahapan pun mulai dilaksanakan.Namun ketika 

proses sampai pada tahap pendistribusian surat undangan pilkades 

seluruh tahapan terpaksa dibatalkan demi hukum karena ada 

permasalahan administrasi dari pendaftar Bakal Calon Kepala Desa 

yang berhak dipilih. 

Beberapa waktu setelah kejadian itu, Bpk. Panut 

mengundurkan diri sebagai perangkat Desa Sidoharjo. Hal itu 

menambah banyak rangkaian kekosongan perangkat Desa Sidoharjo. 

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan maka diadakan 

pengisihan perangkat desa lainnya Kamituwo Dusun Karang Sengon. 

Hasilnya Sdr. Senan dinyatakan lulus seleksi dan kemudian dilantik 

untuk selanjutnya melaksanakan tugas sebagai kamituwo Dusun 
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Karang Sengon. Tak lama kemudian setelah terlantik beliau terpilih 

sebagai Pj. Kades Sidoharjo menggantikan Bpk. Mesidi yang telah 

purna bakti. Jabatan kamituwo Dusun Klitik juga kosong. Masa ini 

menjadi ujian bagi Bpk. Senan. Disaat banyak kekosongan perangkat 

Desa selaku Pj. Kades harus melaksanakan Pilkades. Berkat kerjasama 

yang baik dari semua pihak dan juga sikap cermat dan hati-hati maka 

pilkades sukses dilaksanakan dengan Kades terpilih Bpk. Parnu. 

Kemudian pada tanggal 17 Desember 2009 Bupati Ponorogo melantik 

Bpk. Parnu sebagai Kepala Desa Sidoharjo berikut dilakukan serah 

terima jabatan Kepala Desa dari Bpk. Senan selaku Pj. Kades kepada 

Bpk. Parnu.Prosesi Pelantikan itu menjadi sejarah dimana saat itulah 

awal bagi masyarakat Desa Sidoharjo memiliki seorang Kepala Desa. 

Setelah dilantik beliau langsung melaksanakan tugaanya bersama 

dengan perangkat Desa lainnya. Disaat santai menikmati kebersamaan 

dipemerintahan Desa, Bpk. Sulyono mengundurkan diri sebagai 

Kamituwo Dusun Sidowayah sekaligus Pj. Sekdes Desa Sidoharjo. 

Lagi- lagi kekosongan perangkat Desa bertambah. Kerja keras harus 

segera dilaksanakan untuk mencari solusi agar kegiatan pemerintahan 

tidak terganggu karena banyaknya kekosongan perangkat Desa. 

Namun tak lama terjadi kekosongan, jabatan sekdes diisi dari PNS, 

yaitu Bpk. Ahmad Yani. 

Pengisihan perangkat Desa pun dilaksanakan diantaranya 

kamituwo Dusun Klitik, Kamituwo Dusun Sidowayah, Kaur Kesra 
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dan Kaur Pembangunan sedangkan untuk sambong, dan jogoboyo 

sementara belum bias diisi karena belum ada jatah tanah bengkok 

untuk kedua jabatan itu. Dari hasil seleksi yang dinyatakan lolos 

diantaranya Sdr. Lamiran sebagai Kamituwo Dusun Klitik, Sdr. Indadi 

sebagai kamituwo Dusun Sidowayah, Sdr. Devit Krisdianto sebagai 

kaur kesra, dan Sdr. Suwandi sebagai kaur Pembangunan. Sehingga 

dengan bertambahnya empat (4) orang tersebut sampai dengan saat ini 

seluruh perangkat Desa Sidoharjo berjumlah sepuluh (10) orang yaitu 

Bpk. Parnu (Kepala Desa), Indadi(Sekdes), Senan (kamituwo Dusun 

Karang Sengon), Lamiran (Kamituwo Dusun Klitik), Indadi 

(kamituwo Dkh. Sidowayah), Suwarto (modin), Haryuni (kaur Umum 

dan Keuangan), Marsiti (kaur Tata Pemerintahan), Devit Krisdianto 

(kaur kesra), dan Suwandi (kaur Pembangunan).60 

3. Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo  

Desa Sidoharjo memiliki 1601 KK yang terdiri dari 391  KK 

Dusun Klitik, 495 KK Dusun Karangsengon, 715 KK Dusun 

Sidowayah,  dan 720 KK. Penduduk pria berjumlah 2854 orang, dan 

wanita berjumlah 2803, jumlah total penduduk 5657 orang. Mayoritas 

penduduk desa ini menganut agama Islam.61 

 

 

 

                                                 
60Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 01/D/25-2/2019. 
61 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 03/D/25-2/2019. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Sidoharjo 

Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sudah terlaksana dengan baik 

namun untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun masih banyak anak 

yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SMA 

sederajat.62Sebagaimana diungkapakan oleh Bapak Parnu selaku 

Kepala Desa:63 

Kalau untuk anak yang Sekolah Dasar setiap tahunnya 
sudah lulus semua dan memang sudah ada kesadaran utuk 
melanjutkan ke SMP. Karena di Desa ini juga terdapat ada 
SMP 2 Satu Atap. Akan tetapi untuk yang lulusan SMP 
belum sepenuhnya melanjutkan ke SMA. 

 Dari hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan wajib belajar 

12 tahun di Desa Sidoharjo belum terlaksana secara maksimal. Pada 

dasarnya anak yang telah lulus dari Sekolah Dasar sudah ada 

kesadaran untuk melanjutkan ke SMP sederajat. Akan tetapi untuk 

anak yang lulus SMP belum sepenuhnya melanjutkan ke SMA 

semuanya. Berikut ini data anak putus sekolah di Desa Sidoharjo:64 

 

 

 

 

 

 
                                                 

62Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. Koding: 01/O/7-4/2019. 
63 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:01/W/8-4/2019. 
64Ibid. 
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Table 4. 1 

Data Anak Putus Sekolah di Desa Sidoharjo Tahun 2018 

No. Pendidikan  Laki-laki Perempuan  Total 
1 Tidak/Belum Sekolah 1009 1038 2047 
2 Tidak Tamat SD / Sederajat 316 240 556 
3 Tamat SD/Sederajat 1148 1099 2247 
4 SLTP/Sederajat 344 369 713 
5 SLTA/Sederajat 84 63 147 

 

Kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan Sekolah 

Dasar sudah bagus. Akan tetapi jika ada yang putus sekolah bukan lagi 

persoalan yang baru. Hal ini senada dengan yang diungkapakan oleh 

ibu Indah Rinarti, M. Pd selaku Kepala Sekolah SDN 3 Krebet:65 

Memang untuk siswa lulusan SD sini, Alhamdulillah lulus 

semua tiap tahunnya. Kesadaran mereka untuk melanjutkan pun 

juga tinggi. Kalau ada yang putus sekolah di tengah jalan dalam 

arti tidak sampai lulus memang bukan persolalan baru lagi. 

Table 4.2 
Rekapitulasi Kelulusan Siswa SDN 3 Krebet 

 
No  Tahun  Jumlah Kelulusan  Keterangan 
1. 2014/2015 42 Lulus semua 
2. 2015/2016 57 Lulus semua 
3. 2016/2017 44 Lulus semua 
4. 2017/2018 50 Lulus semua 
5. 2018/2019 48 Lulus semua 

 

 

 

                                                 
65Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 02/W/15-3/2019. 
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Pelaksanaan pendidikan dasar pada SDN 4 Krebet sudah baik 

terbukti bahwa pada tiap tahunnya siswa dapat lulus 100%  dan 

kesadaran mereka untuk melanjutkan sekolah ke tingkap SMP juga 

tinggi. Berikut data rekapitulasi kelulusan siswa di SDN 4 Krebet: 

Table 4. 3 
Rekapitulasi Kelulusan Siswa SDN 4 Krebet 

 
No  Tahun  Laki-laki Perempuan  Jumlah  Keterangan 
1. 2013/2014 20 23 43 Lulus  
2. 2014/2015 26 26 52 Lulus  
3. 2015/2016 28 16 44 Lulus  
4. 2016/2017 17 21 38 Lulus  
5. 2017/2018 21 9 30 Lulus  

 

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tiap 

tahunnya siswa di SDN 4 Krebet dapat lulus 100%. Menurut bapak Edi 

Sunarko, S. Pd selaku Kepala Sekolah di SDN 4 Krebet beliau 

mengatakan bahwa, memang siswa dapat lulus 100%. Biasanya setelah 

lulus dari SD, siswa melanjutkan pendidikannya ke SMPN 2 Satu Atap 

karena sekolah ini bertepatan lokasinya di Desa Sidoharjo.66 

Menurut bapak Khoirudin salah satu guru di SDN 5 Krebet juga 

mengatakan bahwa:67 

Setiap tahunnya siswa siswa SD sini itu ya lulus semua mbak. 
Untuk yang drop out tidak ada, tapi kalau tidak naik kelas ada. 
Akan tetapi masih melanjutkan sampai lulus. Jumlah siswa 
lulus pada tahun 2017 sebanyak 9 anak, tahun 2018 sebanyak 
14 anak, dan yang tahun ini 9 anak. Utntuk dua tahun terahir 
ini rata-rata siswa sini melanjutkan ke SMPN 2 Satu Atap 
mbak. 
 

                                                 
66 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:03/W/15-3/2019 
67 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:04/W/15-3/2019 
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 Masyarakat sebenarnya sudah sadar tentang betapa pentingnya 

pendidikan itu. Meski pada kenyataanya tidak semua anak dapat 

mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA sederajat. Seperti yang 

diungkapakan Bapak Lamiran:68 

Sebenarnya masyarakat sudah tau dan sadar tentang 
pentingnya pendidikan akan tetapi untuk menyekolahkan 
anaknya sampai lulus SMA masih belum semuanya karena 
keterbatasan ekonomi yang menjadi salah satu kendala 
utama. 
 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat 

sudah sadar tentang betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. 

Namun karena faktor ekonomi, mereka tidak dapat membiayai 

pendidikan anaknya sampai ketingkat SMA sederajat. 

Menurut ibu Diana Priastuti, S. Psi selaku Guru BK beliau 

mengatakan bahwa, mulai dua tahun terakhir memang kesadaran siswa 

tentang pendidikan sudah ada perubahan. Meskipun 50% anak masih 

banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat. Berikut 

rekapitulasi kelulusan siswa SMPN 2 Satu Atap:69 

Tabel 4. 4 

Rekapitulasi Kelulusan Siswa SMPN 2 Satu Atap Jambon 

No Tahun Pelajaran Melanjutkan Tidak 
Melanjutkan 

Jumlah

1 2017/2018 28 36 64 
2 2016-2017 13 49 62 
3 2015-2016 15 39 54 
4 2014-2015 10 61 71 

  

                                                 
68 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:06/W/7-4/2019 
69 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:05/W/19-2/2019 
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Dari tabel di atas kita tahu bahwa memang masih banyak anak 

yang tidak melanjutkan daripada yang melanjutkan ke jenjang SMA 

sederajat, Tercatat pada tahun 2017/2018 sebanyak 36 anak yang tidak 

melanjutkan kejenjang SMA sederajat dari jumlah total 64 siswa. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Wajib 

Belajar 12 Tahun di Desa Sidoharjo 

a. Faktor pendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di 

Desa Sidoharjo 

Pemerintah desa memiliki peran yang cukup besar dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di desanya. Hal ini bertujuan 

untuk menekan angka anak putus sekolah serta memberikan 

motivasi kepada masyarakatnya. Berikut faktor pendukung 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo: 

1.) Lokasi sekolah SMPN 2 Satu Atap 

SMPN 2 Satu Atap sebagai lembaga sekolah yang 

berlokasi di Desa Sidoharjo juga memberikan peran yang 

penting. Lokasi sekolah yang strategis juga memberikan 

motivasi bagi siswa dalam menuntut ilmu. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan ibu Indah Rinarti, M. Pd:70 

Biasanya lulusan SD sini melanjutkan ke SMPN 2 Satu 
Atap mbak, karena lokasinyakan strategis berada di pusat 
desa. 

Dari hasil wawancara di atas bahwa letak sekolah yang 

strategis dan berada di pusat desa sehingga memberikan 
                                                 

70Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:07/W/19-2/2019 
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semangat siswa dalam menuntut ilmu. Selain itu, memudahkan 

orang tua dalam mengawasi perkembangan anak baik di 

sekolah maupun pergaulan dengan teman sebayanya. Hal ini 

senada dengan yang disampaiakan ibu Genah:71 

Semua anak saya sekolahnya disini semua mbak. Tidak 
ada yang di luar atau di kota. Memang sekolah yang 
paling dekat kan di Satu Atap. Selain itu, biar mudah 
mengontrol anak-anak. Kalau sekolah dikota banyak 
kendaraan mbak pastinya rame. Gak tega. Kalau sekolah 
disini kan cukup jalan kaki atau naik sepeda. Selain itu 
bisa hemat biaya juga. 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa lokasi sekolah yang 

strategis menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakaat untuk 

memudahkan mereka dalam mengawasi pergaulan anak serta 

lebih mudah menjangkau ke lokasi sekolah karena lokasinya 

dekat dengan rumah, sehingga ketika pergi ke sekolah cukup 

jalan kaki, atau naik sepeda. Hal ini senada dengan yang 

dikatakan saudara Sukamti:72 

Sekolah yang paling deket kan di Satu Atap. Selain itu, 
kalau mau sekolah di kota terkendala biaya sama 
kendaraan. Yang pentingkan bisa menuntut ilmu. Mau 
sekolah di sini atau di kota itu juga sama. Tergantung 
kita sendiri. 
 

2.) Kerjasama dengan lembaga pendidikan 

Di Desa Sidoharjo terdapat 3 Sekolah Dasar, 1 

Madrasah Ibtidaiyah dan 1 SMP. Pemerintah desa memiliki 

peran yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas 

                                                 
71Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:08/W/8-4/2019 
72Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 9/W/23-3/2019. 



62 
 

 
10

pendidikan di desanya. Salah satu upaya pendukung 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo 

diantaranya, pemerintah desa gencar melaksanakan sosialisasi 

pendidikan yaitu Gerakan Ayo Sekolah yang melibatkan semua 

instansi pendidikan di Desa Sidoharjo beserta masyarakat.73 

Pemerintah desa berupaya menjalin kerja sama dengan lembaga 

pendidikan yang ada di Desa Sidoharjo. Seperti kerja sama 

dengan SD maupun SMP yang ada di Desa Sidoharjo. 

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Parnu:74 

Pemerintah desa juga bekerja sama dengan sekolah-
sekolah yang ada di Desa sini. Sekolah kita ajak bekerja 
sama dalam proses sosialisasi Gerakan Ayo Sekolah 
tujuannya agar siswa dan masyarakat itu tahu tentang 
pentingnya pendidikan dan agar lebih sadar tentang 
pendidikan.  

Kutipan di atas menjelaskan bahwa prmerintah desa 

memperhatikan pendidikan salah satunya dengan diadakannya 

sosialisasi pendidikan berupa Gerakan Ayo Sekolah yang 

merangkul lembaga pendidikan yang ada di desanya.   

3.) Kesadaran orang tua 

Dalam hal ini, kesadaran orang tua tentang pentingnya 

pendidikan sudah maju. Pemahaman mereka tentang wajib 

belajar pun sudah baik. Kesadaran pendidikan ini tentunya 

harus diiringi dengan motivasi dan pembiayaan pendidikan. 

Sebaik apapun kesadaran orang tua itu tentang pendidikan 
                                                 

73 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini. Koding: 02/O/7-4/2019. 
74Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:10/W/8-4/2019. 



63 
 

 
10

namun jika motivasi anak dalam belajar kurang maka 

pelaksanaan wajib belajar kurang maksimal. Hal ini senada 

dengan yang dijelaskan ibu Narti tentang program wajib belajar 

12 tahun:75 

Sebenarnya bagus programnya. Apalagi pendidikan 
memang penting. Tapi karena faktor ekonomi kami 
lemah jadi belum bisa menyekolahkan anak sampai 
lulus SMA. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu Yatemi 

tentang program wajib belajar 12 tahun:76 

Yang namanya pendidikan itu kan penting ya. Tapi 
ibuk memang belum bisa menyekolahkan anak-anak 
sampai SMA. Apalagi kalau gak punya bekal 
pendidikan yang baik pasti kesusahan. Tapikan selain 
pendidikan sebagai modal utama keterampilan atau 
bakat itu juga penting untuk dikembangkan. 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat telah sadar betapa pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan mendatang. Meski faktor ekonomilah yang memang 

masih menjadi kendala dalam pembiayaan pendidikan 

anaknya. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sudah 

baik, selain itu pemberian motivasi baik kepada masyarakat 

maupun orang tua juga perlu kerja sama semua pihak. Meski 

pada akhirnya orang tualah yang memiliki peran penting dalam 

keluarga terutama dalam hal pendidikan anak-anak mereka. 

 

                                                 
75Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 11/W/8-4/2019. 
76Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 12/W/19-4/2019 
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b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 

Tahun di Desa Sidoharjo 

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan 

observasi terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.  Berikut faktor 

penghambat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di desa 

Sidoharjo: 

1.) Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan juga memiliki peran yang besar 

dalam membentuk pribadi anak. Mereka cenderung 

mengikuti kegiatan yang dilakukan bersama teman bergaul 

atau lingkungannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

ibu Diana Priastuti, S. Psi:77 

Sebenarnya motivasi anak untuk sekolah itu tinggi 
mbak, akan tetapi karena dari segi ekonomi orang 
tuanya belum mampu membiayai anaknya sampai 
lulus kejenjang berikutnya, jadi ya anak memilih 
berhenti sampai SMP dan bekerja.  

 
Pengaruh lingkungan masyarakaat terhadap moral 

siswa terjadi ketika adanya interaksi dengan teman 

bergaulnya maupun dengan orang-orang yang ada di 

sekitarnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu 

Genah:78 

                                                 
77Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian ini. Koding:13/W/19-2/2019 
78Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 14/W/8-4/2019. 
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Ya sangat mbak. Kan kalau temannya mau belajar 
sedangkan dia tidak belajarkan bisa jadi dia akan 
minder sama temannya yang belajar tadi. 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Bapak 

Lamiran selaku Kepala Dusun Klitik:79 

Biasanya anak-anak itu ikut-ikutan temannya. 
Temannya ngasih tau di sana ada lowongan terus 
ikut-ikutan. Jadi gak peduli lagi dengan sekolahnya. 
Yang penting kerja.  
Hal ini senada dengan yang diungkapkan Ibu 

Yatemi selaku orang tua dari anak putus sekolah:80 

Anak bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi 
wajar kalau dia ikut-ikutan teman. Tapi selama 
masih dalam batas wajar atau masih mengikuti 
norma yang ada gak masalah sih. 
Pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat 

masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman 

bergaul yang baik akan berpengaruh yang baik pula bagi 

anak, begitupun sebaliknya, teman pergaulan yang jelek 

akan berpengaruh pula terhadap diri dan kehidupannya. 

2.) Rendahnya minat belajar  

Minat belajar sangatlah penting dalam 

meningkatakan semangat belajar anak. Ada anak dari latar 

keluarga kurang mampu namun semangat belajarnya 

tinggi. Ada juga anak orang kaya yang secara financial 

mampu dalam hal pembiayaan pendidikan anaknya, 

namun karena rendahnya minat belajar anak yang rendah 
                                                 

79Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 15/W/7-4/2019. 
80Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:16/W/10-4/2019. 



66 
 

 
10

ia tidak mau melanjutkan sampai kejenjang yang lebih 

tinggi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu 

Yatemi:81 

Sebenarnya kalau untuk biaya Insyaallah akan 
diusahakan. Dulukan anak-anak diasuh nenek jadi 
nenek mengikuti kemauan anak. Ya karena, anak 
kurang minat belajarnya. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan bapak 

Nor:82 

Sebenarnya sudah saya nasehati, tapi karena 
anaknya sendiri kurang minat ya bagaimana. 
 

Selain itu, bisa juga anak menganggap sekolah itu 

membosankan. Strategi pembelajaran yang kurang tepat 

juga bisa membuat anak enggan bersekolah. Karena anak 

menggapa sekolah itu membosankan. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan saudara Rohman:83 

 Malas aja sekolah. Udah gak pengen sekolah. Pilih 
kerja saja. 
Dari wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa 

anak kurang mendapatkan motivasi dari orang tua. 

Sehingga minat belajarnya tidak ada dan memilih bekerja. 

Untuk itu perlu adanya komitmen bersama untuk 

membangun kesadaran pendidikan yang lebih baik. 

 

 
                                                 

81Ibid.  
82Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 17/W/8-4/2019. 
83Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:18/W/19-3/2019. 
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3.) Kurangnya motivasi  

Sebagai orang tua perlu memahami psikis, bakat 

maupun minatnya. Hal ini penting agar mengetahui 

perkembangan serta kreatifitasnya. Orang tua juga perlu 

mmemberikan motivasi dan pengarahan agar apa yang 

dipilih tidak salah. Hal ini senada dengan yang 

disampaiakan Bapak Khoiruddin selaku guru di SDN 5 

Krebet:84 

Ya karena kurangnya komunikasi antara anak dan 
orang tua. Orang tua sibuk bekerja jadi tidak 
sempat memberikan pengarahan atau motivasi 
kepada anak. Sehingga tidak ada yang meluruskan 
pemahaman anak tentang pentingnya belajar. 
 
Hal ini senada dengan yang diungkapakan ibu 

Yatemi:85 

Dulukan kami bekerja di Batam, secara otomatis 
kami jauh dengan anak, jadi tidak bisa memberikan 
pengarahan secara langsung kepada anak.  
 

Hal ini senada dengan yang diungkapakan ibu Indah 

Rinanti, M. Pd selaku kepala sekolaah SDN 3 Krebet:86 

Menurut saya, karena orang tua sibuk bekerja, atau 
kerja di luar kota atau menjadi TKW jadi yang 
mengawasi kegiatan belajar di rumah tidak ada. 
Apalagi seorang anak usia remaja itukan perlu 
banyak motivasi dan arahan. 
 

                                                 
84Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:19/W/15-3/2019 
85Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:20/W/19-3/2019. 
86Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:21/W/15-3/2019. 
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Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa orang 

tua belum sepenuhnya ikut memotivasi anak dalam belajar. 

Meski pada hakekatnya mereka sudah faham tentang wajib 

belajar. Kesibukan orang tua terutama dalam bekerja serta 

kurangnya komunikasi dengan anak menjadi kendala 

tersendiri dalam mengatasi permasalahan belajar anak. 

4.) Faktor ekonomi  
 

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan 

bangsa yang belum terselesaikan dan hal ini berdampak 

pada pembiayaan pendidikan anak. Hal ini senada dengan 

yang diungkapkan saudari Ratna87 

Pengen cari uang mbak. Pengen kerja aja. 

Dari wawancara tersebut jelas bahwa salah satu 

dampak anak malas bersekolah bukan karena bodoh akan 

tetapi karena minimnya biaya. Sehingga anak memilih 

mencari uang daripada harus sekolah. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan Novi:88 

Gak pengen membebani orang tua mbak. Pengen 
kerja biar bantu-bantu ibuk. 
 
 
 

                                                 
87Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:21/W/7-4/2019. 
88Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:22/W/19-3/2019. 
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Hal ini senada dengan yang diungkapkan Mbak 

Sukamti:89 

Sebenarnya dulu pernah pernah mondok di 
Surabaya sewaktu masih SMP mbak, tapi karena 
tidak krasan jadi pulang, trus karena faktor ekonomi 
jadi tidak bisa melanjutkan. Sebenarnya pada waktu 
itu pengen melanjutkan tapi karena terkendala biaya 
saya memilih bekerja. 

 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu 

Minah:90 

Sejak kecil itu anak saya sudah tinggal bapaknya 
meninggal mbak. Jadi tulang punggung keluarga itu 
tidak ada jadi ya berpengaruh pada pendidikan 
anak-anak juga. Jadi, faktor utamanya ya memang 
faktor ekonomi. Seumpama suatu saat nanti mau 
ikut program paket, ya saya dukung saja. 
 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu Narti 

selaku orang tua anak putus sekolah:91 

Faktor ekonomi yang paling penting. Apalagi yang 
cari uangkan cuma saya sendiri. 
 

c. Upaya dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar 12 Tahun 

di Desa Sidoharjo 

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan program 

wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo membutuhkan kerja 

sama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Karena kerja 

sama ini diperlukan untuk menciptakan terwujudnya 

                                                 
89Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:23/W/23- 3/ 

2019. 
90Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 24/W/8-4/2019. 
91Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 25/W/8-4/2019. 



70 
 

 
10

pendidikan wajib belajar 12 tahun sehingga dapat mengurangi 

angka anak putus sekolah.  

1.) Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan program 

wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo 

  Salah satu upaya pemerintah desa dalam 

mensukseskan pelaksanaan program wajib belajar 12 

tahun dalam mengurangi angka putus sekolah seperti yang 

disampaiakan oleh Bapak Parnu selaku kepala desa 

yaitu:92 

Tiap tahun biasanya diadakan Gerakan Ayo Sekolah 
mbak sebagai bentuk mensosialisasikan pendidikan 
kepada masayarakat. Selain itu, ada program kejar 
paket yang dibiayai oleh desa. Lalu ada juga 
sosialisasi waktu pertemuan-pertemuan atau ketika 
yasianan. Sosialisasi ini pun juga dibantu oleh ibu-
ibu PKK. 

 
Dari hasil wawancara di atas bahwa upaya 

pemerintah desa Sidoharjo dalam meningkatkan program 

wajib belajar 12 tahun diantaranya: 

a.) Gerakan Ayo Sekolah 

Gerakan Ayo Sekolah adalah gerakan yang 

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan 

semangat sekolah anak-anak di Desa Sidoharjo. 

Gerakan ini diikuti oleh semua masyarakat Desa 

Sidoharjo dan lembaga pendidikan yang meliputi 

                                                 
92Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding: 26/W/8-04/2019 
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semua sekolah yang ada di Desa Sidoharjo. Gerakan 

ini tentunya dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga 

diharapakan dapat mengurangi angka putus sekolah di 

Desa Sidoharjo. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Lamiran berikut:93 

Sosialisasi Gerakan Ayo Sekolah ini 
sebenarnya sangat memberikan dampak yang 
bagus mbak. Apalagi masyarakat juga antusias 
mengikuti kegiatan ini. Biasa kegiatan ini 
diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan di 
wilayah desa Sidoharjo beserta masyarakat. 
Kegiatan ini selain untuk menambah semangat 
anak-anak dalam belajar juga memberikan 
motivasi bagi mereka agar lebih giat dalam 
menuntut ilmu dan tidak hanya menyelesaikan 
pendidikannya di tingkat SD atau SMP saja 
tetapi juga untuk memberikan kesadaran bagi 
mereka bahwa menuntut ilmu itu tidak ada 
batasan umur. Bahkan sampai tua bisa saja 
menuntut ilmu. 

 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan  

saudara Sukamti:94 

Gerakan Ayo Sekolah itu salah satu 
programnya desa. Menurut saya, itu adalah 
salah satu program yang bagus, karena dapat 
menambah wawasan dan motivasi masyarakat 
agar tetap termotivasi untuk terus belajar. Saya 
berharap kegiatan seperti itu dapat terus 
berjalan. Karena itukan sebagai salah satu 
bentuk sosialisasi dan kepedulian desa 
terhadap pendidikan.  

 

                                                 
93Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:27/W/7-4/2019 
94Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:28/W/7-4/2019 
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Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

saudari Ratna:95 

Pas saya sekolah di SMPN 2 Satu Atap dulu 
pernah ikut kegiatan Gerakan Ayo Sekolah 
mbak. Kegiatannya lumayan seru, meriah, 
seneng pokoknya. Saya berharap kegiatan 
semacam ini bisa diadakan terus. 

 
b.) Sosialisasi Ketika Kegiatan Keagamaan (Yasinan) 

Kegiatan yasinan ini merupakan kegiatan 

keagaamaan warga desa yang berupa membaca surat 

Yaa Sin dan doa-doa lainnya dan dilakukan seusai 

sholat mahrib atau seusai sholat isya’. Sosialisasi ini 

dianggap efektif karena pada saat kegiatan yasianan 

masyarakat atau para orang tua sedang berkumpul. Hal 

ini senada dengan yang diungkapkan Bapak Parnu 

selaku kepala desa Sidoharjo:96 

Untuk tahun ini memang belum diadakan 
sosialisasi GAS. Akan tetapi selain sosialisasi 
GAS, kami biasanya melakukan sosialisasi 
ketika acara yasinan. Jadi kami mengikuti 
kegiatan yasinan tersebut ke rumah-rumah. 
Kegiatan ini biasannya dilakukan malam hari. 
Soalnya kalau pas malam hari para orang tua 
atau masyarakat sedang berkumpulkan kan. 
Jadi lebih mudah dalam melakukan sosialisasi. 

 
Dari sosialisasi yang diberikan pihak 

pemerintah desa memberikan dampak yang positif 

bagi masyarakat Sidoharjo. Dari data di atas kita tahu 
                                                 

95Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:29/W/7-4/2019 
96Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:26/W/8-4/2019. 
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bahwa dengan adanya sosialisasi tersebut memberikan 

kesadaran pendidikan bagi masyarakat untuk selalu 

mengetahui, memahami, dan menindaklanjuti proses 

pembimbingan untuk mengembangkan potensi 

kemampuan seseorang menjadi manusia yang kuat 

Setelah mendapat sosialisasi, kegiatan yang 

dilakukan orang tua yaitu menyampaikan informasi 

dari sosialisasi kepada anggota keluarganya. 

c.) Sosialisasi yang dibantu ibu-ibu PKK 

  Ibu-ibu PKK juga memberikan peran penting 

dalam meningkatkan pendidikan di Desa Sidoharjo. 

Salah satunya ikut membantu dalam proses sosialisasi. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Parnu:97 

Proses sosialisasi ini merupakan kerja sama dari 
semua pemerintah desa, juga dari ibu-ibu PKK. 
Selain itu, kita juga harus telaten dalam 
memajukan pendidikan di desa ini. Namanya 
saja wajib belajar. Jadi sebisa mungkin harus 
dilaksanakan. Para ibu-ibu PKK ini biasanya 
ikut membujuk atau memberi motivasi kepada 
anak yang putus sekolah agar mau melanjutkan 
sekolah lagi atau mengikuti program kejar 
paket. Selain itu, juga memberi motivasi dan 
pengarahan kepada orang tuanya.  
Setelah mendapat sosialisasi, kegiatan yang 

dilakukan orang tua yaitu menyampaikan informasi dari 

sosialisasi kepada anggota keluarganya. 

 
                                                 

97Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:26/W/8-4/2019. 



74 
 

 
10

d.) Program Kejar Paket 

Selain program GAS, upaya yang dilakukan 

pemerintah Desa Sidoharjo adalah mengadakan 

program kejar paket yang dibiayai oleh anggaran 

desa. Sebagaimana diungkapkan Bapak Parnu:98 

Program kejar paket ini, merupakan program 
pemerintah desa yang biayanya diambil dari 
anggaran desa. Untuk tahun ini ada 2 orang 
yang ikut program kejar paket. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa 

pemerintah desa benar-benar memperhatikan program 

pendidikan wajib belajar. Salah satunya program kejar 

paket ini diharapakan dapat membantu dalam 

mengatasi angka anak putus sekolah. 

2.) Upaya yang dilakukan SMPN 2 Satu Atap mendukung 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun desa 

Sidoharjo 

Dalam rangka mendukung pelasanaan program 

wajib belajar 12 tahun desa Sidoharjo, SMPN 2 Satu 

Atap memiliki peran penting dalam meningkatkan 

pendidikan di desa ini. Sebagaimana diungkapkan oleh 

ibu Diana Priastuti, S. Psi:99 

Sekolah sebenarnya sudah memberikan 
motivasi kepada siswa, kami selalu mendorong 

                                                 
98Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:26/W/8-4/2019. 
99Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:30/W/19-2/2019. 
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mereka untuk tetap belajar. Mereka mau 
melanjutkan kemana pun boleh, mau ke SMA, 
SMK, MA, ke pesantren kita selalu memberi 
semangat yang penting tetap sekolah. Tapi 
kembali lagi ke siswa. Kadang ikut-ikutan 
temen jadi memilih bekerja daripada sekolah. 
Selain itu upaya yang dilakukan sekolah salah 
satunya memberikan faasilitas kepada siswa 
berupa mencarikan orang tua asuh. Jadi kami 
mencarikan orang tua asuh. Jadi kita bekerja 
sama dengan SMA/SMK di Ponorogo. 
 
Dari hasil wawancara di atas bahwa upaya 

SMPN 2 Satu Atap dalam meningkatkan program wajib 

belajar 12 tahun diantaranya: 

a.)  Memberikan motivasi 

Motivasi sangatlah penting agar dapat 

mendorong kemuan dan semangat anak dalam 

menggapai cita-citanya. 

Berdasarkan keterangan di atas, sekolah 

selalu memberikan motivasi kepada siswa agar tetap 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA 

sederajat. Namun sebesar apapun motivasi yang 

diberikan sekolah jika minat siswa terhadap 

pendidikan kurang maka berdampak pula pada 

ketertarikannya untuk melanjutkan sekolah. Oleh 

sebab itu, perlu kerja sama yang bagus agar 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini 

dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya dukungan 
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dari pemerintah desa namun sekolah, orang tua serta 

peran lingkungan sangat penting. 

b.) Mencarikan orang tua asuh 

Dalam hal ini, sekolah bekerja sama dengan 

SMA/SMK di Ponorogo untuk mau menjadi orang 

tua asuh bagi anak-anak yang berlatar belakang 

kurang mampu dan memiliki motivasi yang tinggi 

untuk sekolah.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Desa 

Sidoharjo, Jambon, Ponorogo 

Program wajib belajar 12 tahun tidak lepas dari program wajib 

belajar 9 tahun. Begitu juga dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 

tahun di Desa Sidoharjo tidak terlepas dari program wajib belajar 9 tahun. 

Seperti yang sudah dibahas dalam bab II, Program wajib belajar 

merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

perluasan akses pendidikan yang berkembang searah dengan kebutuhan 

bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.100 

Melihat dari profil desa dengan luas wilayah 12,19 Km2 dengan 

238,895 ha digunakan sebagai ladang/tegalan. Hal ini otomatis mata 

pencaharian utama adalah peladang atau petani. Dengan latar belakang 

perekonomian keluarga anak-anak kurang mampu tersebut, mengakibatkan 

banyak anak putus sekolah. 

Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan program wajib belajar 12 

tahun di Desa Sidoharjo, dimaana pelaksanaan program wajib belajar 9 

tahunnya sudah berjalan dengan baik. Namun sebaik apa pun program 

wajib belajar 9 tahun jika tidak dijalankan sesuai prosedurnya maka 

hasilnya pun juga kurang bagus. Oleh sebab itu, perlu adanya 

                                                 
100Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasiona, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  15. 
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kesinambungan antara program wajib belajar 9 tahun dan program wajib 

belajar 12 tahun.  

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, bahwa dari data 

di SDN 3, 4, dan 5 Krebet, kesadaran siswa yang telah lulus Sekolah Dasar 

untuk melanjutkan ke SMP sederajat sudah tinggi. Sedangkan untuk 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo memang 

belum terlaksana dengan baik. Dari data yang diperoleh di Desa Sidoharjo 

ada 147 anak yang tidak lulus SMA. Sedangkan data yang terdapat di 

SMPN 2 Satu Atap bahwa setiap tahunnya selalu lulus 100%, namun 

unutk yang mau melanjutkan ke SMA sederajat belum semuanya. Dari 

data yang ada, terdapat 36 siswa dari 64 anak. 

Dari paparan data di atas, dapat dianalisis bahwa, pelaksanaan 

program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo belum terlaksana 

dengan baik. Karena masih banyak anak yang putus sekolah. 

 

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program 

Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Sidoharjo  

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun 

tidak terlepas dari kesinambungan program wajib belajar 9 tahun. 

Seperti yang tercantum dalam bab II, bahwa Program Wajib Belajar 12 

Tahun ini merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya 

yaitu Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dimana Program Wajib Belajar 
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12 Tahun ini kemudian dikenal sebagai program Pendidikan 

Menengah Universal (PMU). Suksesnya pelaksanaan program wajib 

belajar ini merupakan proses kerja sama baik pemerintah desa, 

sekolah, maupun masyarakat itu sendiri. SMPN 2 Satu Atap sebagai 

salah satu Sekolah Menengah Pertama yang berlokasi di Desa 

Sidoharjo memiliki peran yang penting, terutama dalam pelaksanaan 

program wajib belajar 12 Tahun. Lokasi sekolah yang strategis dan 

berada di tengah-tengah pusat desa dan berdekatan dengan pasar serta 

balai desa sehingga menjadi pilihan tersendiri bagi siswa dan 

masyarakat.  

Kesadaran pendidikan di desa Sidoharjo sudah bagus. Hal ini 

terbukti bahwa pengtahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

dan program wajib belajar sudah baik. Sebagaimana dijelaskan dalam 

bab II, bahwa faktor penyebab anak putus sekolah salah satunya karena 

kurangnya kesadaran pendidikan. Kesadaran pendidikan merupakan 

sikap mengetahui, memahami, menginsafi, dan menindaklanjuti proses 

pembimbingan untuk mengembangkan potensi kemampuan seseorang 

menjadi sumber daya manusia yang kuat.101 

Dari paparan data di atas, dapat dianalisis bahwa masyarakat 

pada dasarnya sudah faham tentang pentingnya pendidikan maupun 

program wajib belajar, khususnya program wajib belajar 12 tahun, 

akan tetapi sebaik apapun kesadaran masyarakat ini, tentunya harus 

                                                 
101Mujalmil Qomar, Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan, 

(Sleman: Ar-Ruzz Media, 2012), 120. 
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diiringi dengan motivasi sang anak untuk sekolah serta pembiayaan 

pendidikannya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

memang sudah mulai tumbuh. Akan tetapi kesadaran ini, tentunya 

harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikannya, meski pada akhirnya memang faktor ekonomilah yang 

menjadi faktor penghalang dalam pelaksanaan wajib belajar ini. 

Dalam rangka meningkatkan program wajib belajar 12 tahun di 

Desa Sidoharjo, pemerintah desa berupaya menjalin kerja sama dengan 

SD maupun SMP yang ada di desanya. Hal ini dalam rangka untuk 

menekan angka putus sekolah serta untuk meningkatkan kesadaran 

pendidikan bagi masyarakatnya agar lebih peduli kepada pendidikan.  

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

dengan melakukan sosialisasi Gerakan Ayo Sekolah yang diikuti oleh 

sekolah-sekolah yang ada di Desa Sidoharjo. Gerakan ini biasanya 

dilakukan setiap setahun sekali.  

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 

tahun di Desa Sidoharjo, salah satunya kerena banyak anak yang putus 

sekolah. Faktor anak putus sekolah dibagi menjadi dua, yaitu faktor 

internal dan faktor ekstrenal. Faktor internal meliputi rendahnya minat 

belajar dan kurangnya motivasi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu, 

faktor lingkungan daan faktor ekonomi. 
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Pengaruh banyaknya anak putus sekolah di Desa Sidoharjo 

karena pengaruh lingkungan yang mengikuti pergaulan teman 

sepermainan yang bekerja di luar kota atau merantau. Mereka 

terpengaruh teman-temannya yang putus sekolah. Proses sosislisasi 

anak dengan lingkungannya akan mempengaruhi pribadi maupun pola 

pikir anak. 

Rendahnya minat belajar anak merupakan penyebab 

pelaksanaan waiib belajar belum maksimal. Walaupun ada beberapa 

anak yang secara finansial memilki ekonomi yang cukup namun 

kurang minat belajarnya atau malas belajar. Namun ada juga yang 

minat belajanya tinggi, namun karena keterbatasan biaya jadi lebih 

memutuskan untuk putus sekolah.102 

Orang tua memiliki peran penting dalam setiap tahap 

perkembangan anak. Salah satunya perlu memperhatikan 

perkembangan pendidikan anak. Seperti memberikan pujian, motivasi 

atau pengarahan-pengarahan agar anak tidak terjerumus pada hal-hal 

yang tidak diinginkan serta agar dapat memantau kegiatan anak baik di 

sekolah maupun diluar sekolah. Kesibukan orang tua yang bekerja 

sebagai petani di sawah, atau bekerja di luar kota menjadi dampak 

dalam pendidikan anak mereka. Sehingga kurang memberikan 

motivasi bagi anak-anaknya. Selain itu, motivasi belajar dari dalam diri 

remaja juga kurang adalah faktor utama penyebab anak putus sekolah. 

                                                 
102  Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini. Koding:16/W/10-

4/2019. 
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Karena banyaknya anak yang putus sekolah ini maka berdampak pada 

pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.  

Seperti yang sudah dibahas dalam bab II, pada hakikatnya 

kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum 

terselesaikan sampai hari ini. Kebijakan pemerintah pun terasa trial 

and error dalam menanggulanginya sehingga tidak ada satu titik 

kepastian kapan akan surutnya angka kemiskinan ini.103 Beberapa 

remaja yang putus sekolah karena permasalahan ekonomi orang tua 

mereka. Kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak sesuai antara 

pendapatan dan pengeluaran akan membawa dampak buruk bagi 

pendidikan remaja atau anak usia sekolah. Oleh karena itu, mereka 

terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi dan lebih memilih 

bekerja. Demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.  

Dari paparan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor pendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tidak 

terlepas dari kesinambungan program wajib belajar 9 tahun. Suksesnya 

pelaksanaan program wajib belajar ini merupakan proses kerja sama 

baik pemerintah desa, sekolah, maupun masyarakat itu sendiri. SMPN 

2 Satu Atap sebagai salah satu Sekolah Menengah Pertama yang 

berlokasi di Desa Sidoharjo memiliki peran yang penting, terutama 

dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun selain itu, 

pemerintah desa berupaya menjalin kerja sama dengan SD maupun 

                                                 
103Silfia Hanani, Sosiologi Pendidikan Ke-Indonesiaan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 169. 
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SMP yang ada di desanya. Faktor penghambat pelaksanaan program 

wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, salah satunya kerena banyak 

anak yang putus sekolah. Faktor anak putus sekolah dibagi menjadi 

dua, yaitu faktor internal dan faktor ekstrenal. Faktor internal meliputi 

rendahnya minat belajar dan kurangnya motivasi. Sedangkan faktor 

eksternalnya yaitu, faktor lingkungan daan faktor ekonomi. 

 

C. Analisis Upaya dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar 12 

Tahun di Desa Sidoharjo  

Langkah-langkah dalam meningkatakan pelaksanaan program 

wajib belajar perlu dilaksanakan secara terus menerus dan tekun. Orang 

tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak. 

Kebanyakan anak akan meniru hal-hal yang dilakukan oleh kedua orang 

tuanya. Pendidikan yang di peroleh anak tidak hanya didapatkan dari 

kedua orang tuanya saja, akan tetapi lingkungan masyarakat, teman 

sebaya, pemerintah, lemabaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun 

non formal. 

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Sidoharjo dalam 

meningkatkan program wajib belajar yaitu melalui sosialisasi Gerakan 

Ayo Sekolah atau lebih dikenal dengan GAS. Gerakan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran dan semangat sekolah anak-anak di Desa 

Sidoharjo. Selain kegitan sosialisasi GAS, pemerintah desa juga giat 

melakukan sosialisasi ketika kegiatan yasinan, maupun sosialisasi yang 
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dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Sosialisasi ini dinilai efektif karena pada saat 

itu, para masyarakat sedang berkumpul sehingga memudahkan dalam 

memberikan sosialisasi maupun motivasi. Setelah masyarakat 

mendapatkan sosialisasi tersebut, diharapakan masyarakat 

menyebarluaskan informasi tersebut kepada anggota keluarganya. Upaya 

dalam meningkatkan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo 

bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja. Akan tetapi juga 

dilakukan oleh SMPN 2 Satu Atap, sebagai salah satu Sekolah Menengah 

Pertama yang ada di Desa Sidoharjo. Sekolah senantiasa memberikan 

motivasi kepada siswanya. Pemberian motivasi ini diharapkan dapat 

memberikan semangat belajar kepada anak, sekolah merupakan rumah 

kedua bagi anak. Jadi, peran serta guru sebagai orang tua anak di sekolah 

sangatlah penting, terutama dalam memberikan motivasi kepada siswanya. 

Karena orang tua sibuk bekerja atau merantau jadi kurang memberikan 

motivasi kepada anaknya. Sehingga tidak ada yang mengarahkan tentang 

pentingnya pendidikan.  Sekolah pun berusaha  ikut mencarikan orang tua 

asuh bagi anak yang kurang mampu secara finansialnya namun memiliki 

semangat belajar yang tinggi. Hal ini perlu diapresiasi, karena hal ini 

menandakan bahwa sekolah benar-benar mendorong siswa, bukan hanya 

secara motivasi saja, namun melalui upaya yang nyata.   

Dari paparan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa baik 

pemerintah desa maupun sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin 

dalam meningkatakan program wajib belajar. Namun dalam kenyataannya 
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memang masih banyak angka putus sekolah di Desa Sidoharjo. Hal ini 

terjadi karena beberapa faktor seperti rendahnya minat belajar anak, faktor 

ekonomi, maupun faktor lingkungan. Kesungguhan pemerintah desa 

dalam memperjuangkan pendidikan ini perlu didukung dengan kerja sama 

antara pihak sekolah maupun masyarakat secara tekun. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Program 

Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo”. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, 

Jambon, Ponorogo tidak lepas dari pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. 

Pelaksanan wajib belajar 9 tahun di desa Sidoharjo sudah berjalan 

dengan baik karena kesadaran anak untuk melanjutkan ke SMP 

sederajat sudah baik, akan tetapi pelaksanaan program wajib belajar 12 

tahun belum berjalan dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena masih banyak anak putus 

sekolah di Desa Sidoharjo, serta kurangnya kesadaran anak tentang 

pentingnya pendidikan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program wajib belajar 

12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo 

a. Faktor pendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di 

Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo diantaranya: lokasi SMPN 2 

Satu Atap yang strategis, kerja sama dengan lembaga pendidikan, 

dan kesadaran masyarakat akan pendidikan. 
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b. Faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di 

Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo diantaranya: faktor lingkungan, 

rendahnya minat belajar, kurangnya motivasi dan faktor ekonomi.  

3. Upaya dalam meningkatkan program wajib belajar 12 tahun di Desa 

Sidoharjo, Jambon, Ponorogo 

a. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan program wajib belajar 

12 tahun di Desa Sidoharjo diantaranya: sosialisasi gerakan Ayo 

Sekolah, sosialisasi ketika yasianan, sosialisasi yang dilakukan oleh 

ibu-ibu PKK dan program kejar paket. 

b. Upaya yang dilakukan SMPN 2 Satu Atap mendukung pelaksanaan 

program wajib belajar 12 tahun desa Sidoharjo diantaranya: 

memberikan motivasi dan mencarikan orang tua asuh. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah desa 

Diharapkan agar selalu memberikan motivasi dan perhatiannya 

serta terus memberikan sosialisasi agar pendidikan di desa tersebut 

semakin maju dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa 

Indonesia. 

2. Bagi lembaga pendidikan 

Diharapkan agar selalu memberikan motivasi dan arahannya 

kepada siswa agar pengetahuan mereka mengenai pendidikan semakin 

luas. Sehingga kesadaran mereka tentang pendidikan semakin baik. 
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3. Bagi masyarakat 

Diharapkan masyarakat selalu mencari informasi tentang pendidikan. 

Sehingga dapat meningkatakan pengetahuan serta kesadaran 

pendidikan. 
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