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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Berdasarkan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah ditugaskan  

untuk mengembangkan setiap daerah masing-masing. Pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga 

pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan 

potensi yang dimiliki daerahnya baik dari segi sumber daya alam maupun 

dari sumber daya manusianya sendiri.  

Selain memiliki wewenang dalam mengurus daerah sendiri, 

pemerintah daerah juga memiliki peranan penting dalam menjamin hak 

masyarakatnya, karena pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah 

serta memahami kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan  dasar 

yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain di bidang pendidikan.   

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar karena pendidikan merupakan 

tiang kebudayaan dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah 

bangsa. Disinilah peran pemerintah sebagai edukasional yang memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan dan 

kesadarannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan ilmu 

pengetahuan yang mereka miliki. 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan 

menjadi kewajiban bagi negara. Hal ini telah di amanatkan dalam Undang-

undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 

keempat yang berbunyi:  
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“ ...Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  

negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  

dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  

kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 

 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

kemajuan sebuah bangsa, karena tanpa pendidikan kemajuan suatu bangsa 

akan semakin pudar tergerus oleh maraknya perkembangan zaman yang 

menuntut pemahaman keilmuan, untuk itu satu-satunya jalan yakni dengan 

meningkatkan taraf pendidikan tersebut.  

Banyak negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, 

Jerman da Prancis, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM yang nantinya akan berimbas pada 

peningkatan ilmu dan kemajuan teknologi, ekonomi, dan kemajuan 

pembangunan bangsanya sehingga disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. 

Pada era globalisasi saat ini pendidikan merupakan suatu 

kebutuhan primer, karena ilmu pengetahuan saat ini sangat berkembang 

pesat dengan kehidupan yang serba canggih, sehingga membutuhkan ilmu 

pengetahuan yang lebih untuk mengimbangi kuatnya pengaruh globalisasi 

yang merambah seluruh bidang kehidupan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi:  

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
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serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diatur dengan undang-undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% persen dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 

memnuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dangan menunjang tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena 

dengan pendidikan dapat meningkatkan moral dan kecerdasan bagi 

penerus bangsa. Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan setiap 

individu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh 

menjadi manusia yang berkarakter serta mempunyai kehidupan sosial yang 

sehat. Oleh karena itu pemerintah harus membuat kulitas pendidikan yang 

baik. Bangsa yang baik adalah bangsa yang dapat memberikan kesempatan 

bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, karena awal dari 

kemajuan bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya.  

Meskipun saat ini banyak orang yang berlomba untuk dapat 

mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar  yang semakin 

canggih, namun disi lain ada sebagian yang tidak dapat mengeyam 

pendidikan dengan layak, mulai pendidikan tingkat dasar sampai jenjang 

yang lebih tinggi. Selain itu ada juga sebagian remaja yang sudah dapat 

mengeyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga. 
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Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak 

dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia 

sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Begitupula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat 

provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu 

yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga 

miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya.1 

Rendahnya pendidikan di Indonesia merupakan pekerjaan 

rumah yang tidak mudah bagi pemerintah. Saat ini Indonesia berada di 

posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan 

di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya 

sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 

11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.2 

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia mendorong 

timbulnya berbagai permasalahan sosial  yang  kian hari semakin  

meresahkan  masyarakat, salah satunya meningkatnya angka kriminalitas 

yang disebabkan oleh banyaknya tingkat pengangguran yang ada di 

Indonesia. 

Berdasarkan data ketenagakerjaan Indonesia,  jumlah 

pengangguran meningkat sekitar 10 ribu orang. Yakni dari 7,02 juta orang 

                                                           
1 CNN Indonesia Student. Tingginya Angka putus sekolah di Indonesia. 

https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-

indonesia/. Diakses pada tanggal 1 Februari 2018. Pukul: 10.WIB 
2 DW Made For Minds. Ranking pendidikan negara-nagara ASEAN. http://www.dw.com/id/rangking-

pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464. Diakses pada tanggal 31 januari 2018. Pukul: 10.WIB 

https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/
https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/
http://www.dw.com/id/rangking-pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464
http://www.dw.com/id/rangking-pendidikan-negara-negara-asean/g-37594464
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pada Februari 2016 menjadi 7,03 juta orang per Agustus 2016.3  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang 

menyebutkan, angka pengangguran di Kota Malang mencapai 29.606 jiwa 

pada tahun 2015. Salah satu yang menjadi faktor penyebabnya adalah 

rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, 

kurangnya keahlian yang dimiliki masyarakat Indonesia sehingga tidak 

sesuai dengan permintaan bursa kerja. 

Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur rendahnya tingkat 

pendidikan di Indonesia adalah tingginya angka putus sekolah pada anak 

usia produktif (usia sekolah) yakni usia berkisar antara  13-18 tahun. Putus 

sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan 

pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan 

sehingga belum memiliki ijazah pada  jenjang  pendidikan  tersebut.  

Selain tingginya angka putus sekolah pada usia ini, rendahnya 

minat dan kemampuan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

pendidikan  yang  lebih  tinggi  dirasakan  masih  sangat  banyak.  

Berdasarkan hal tersebut, kiranya masalah ini bukan hanya menjadi 

pekerjaan bagi pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat  

dan tentunya  para orang tua  harus  memahami  benar  betapa  pentingnya  

pendidikan untuk setiap individu maupun masa depan sebuah bangsa.  

Anak merupakan bagian  dari  generasi  muda,  penerus  cita-

cita,  dan  perjuangan  bangsa. Anak juga merupakan sumber  daya  

                                                           
3 CNN Indonesia. BPS: Jumlah Penganguran di Indonesia Menciut 530 Ribu Orang. 2016. 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-

di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/ diakses pada tanggal 07 Maret 2017. Pukul: 08.00 WIB 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/
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manusia  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dan  perlindungan  dari  

berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan. 

Salah satu yang menjadi haknya yakni dibidang pendidikan. Namun pada 

kenyaataanya terdapat banyak anak putus sekolah.  

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor.35 tahun 14 

Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa: 

“..setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

minat dan bakat.” 

 

Namun keterbatasan ekonomi yang di alami oleh bebrapa 

keluarga di negara kita menyebabkan beberapa orang tua dan kelurga tidak 

mampu memenuhi hak anak. Akibatnya banyak anak yang terpaksa 

meninggalkan bangku sekolah atau drop out. 

Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial 

bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menegah kebawah. 

Muhammad Saroni menyatakan bahwa masyrakat yang sering menjadi 

korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka tidak mampu 

mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan finansial. Hal ini tentu saja menjadikan 

merkeka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi. 4 

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah 

Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di 

Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

                                                           
4 Saroni Muhammad. 2013 .Pendidikan Untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan Dalam 

Kesempatan Berpendidikan. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media. Hlm.27 
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Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 47,3 persen responden 

menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen 

karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena 

ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil 

kursus keterampilan lainnya.5 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa ketidak mampuan 

membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab paling 

dominan terjadinya putus sekolah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya 

angka kemiskinan di Indonesia. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk 

miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah 

sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 

yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).6 

Selain itu ada beberapa faktor lain, yaitu geografi, serta keadaan 

lingkungan yang kurang mendukung. Sedangkan dari aspek internalnya, 

yaitu tidak ada keinginan atau motivasi untuk melanjutkan sekolah dalam 

diri anak itu sendiri sehinga menyebabkan memutuskan untuk berhenti 

sekolah, disinilah tugas orang tua untuk memberikan motivasi dan 

pengertian kepada anak mengenai pentingnya pendidikan.  

Terkadang seseorang tidak menyadari akibat atau dampak dari 

adanya tidak memiliki pendidikan atau putus sekolah, dimana dengan 

putus sekolah tersebut terutama untuk individu sendiri, mereka akan 

                                                           
5 CNN Indonesia Student. Tingginya Angka putus sekolah di Indonesia. 

https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-

sekolah-di-indonesia/. Diakses pada tanggal 1 februari 2018. Pukul: 10.WIB 
6 BPS Nasional. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017  

https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/
https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/
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merasa diasingkan oleh teman-temannya sendiri yang memiliki 

pendidikan, kemudian jika dilihat dari pandangan masyarakat, masyarakat 

akan kurang menghargai mereka yang tidak memiliki pendidikan, karena 

dianggap bodoh dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

“..Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk 

mewujukan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.’’ 

 

Berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan pendidikan 

menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di 

masa depan. Pendidikan sebagai bekal dalam menghadapi era global 

dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan 

demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena 

pendidikan merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa 

memenangkan kompetensi global. 

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan 

pemeratan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menegah, 

dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya 

ini lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan. pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar 

semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal 
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usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap 

sama.  

Hal ini sesuia dengan Peratuan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2008 Tentang Wajib Belajar, maka Pemerintah pusat melaksanakan 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS). WAJAR 

DIKNAS merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

warga negara Indonesia. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang tingkat menegah, yaitu Sekolah Dasar (SD), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menegah Pertama (SMP), dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau disebut dengan wajib belajar 9 tahun.   

Meskipun dengan jelas sudah disebutkan bahwa pendidikan 

minimal yang harus ditempuh oleh setiap warga negara adalah 9 tahun, 

namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak 

dapat memenuhi program ini. Kota Malang juga merupakan salah satu 

daerah yang menerapkan program wajib belajar 9 tahun, yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 31 Tahun 2001.  

Kota Malang merupakan kota yang dikenal sebagai kota 

pendidikan. Julukan ini muncul lantaran banyaknya jumlah kampus dan 

sekolah yang ada di Kota Malang. Setidaknya lebih dari 80 Perguruan 

Tinggi yang tersebar di wilayah Malang Raya. Meskipun julukan ini 

melekat di kota Malang, namun pada kenyataannya masih banyak anak 

putus sekolah di Kota Malang, khususnya tingkat SMP/MTs.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota 

Malang tahun 2015/2016 jumlah anak putus sekolah tingkat SD/MI 

sebesar 0.06% atau 4.949 anak dari total penduduk yang berusia 07-12 

tahun sebesar 82.487, SMP/MTs sebesar 0.18% atau 7.801 anak dari total 

penduduk yang berusia 13-15 tahun sebesar 43.339. Jadi total keseluruhan 

anak putus sekolah yang ada di Kota Malang sebesar 33.551 anak. 

Penelitian ini berfokus pada angka anak putus sekolah tingkat 

SMP/MTs, mengingat program pemerintah wajib belajar sembilan tahun. 

Dari total tersebut, itu artinya ada sekitar 7.801 penduduk usia 13-15 tahun 

yang putus sekolah tingkat SMP/MTs di Kota Malang. Angka ini tentu 

bisa di bilang cukup tinggi. Anak putus sekolah yang di data Dinas 

Pendidikan Kota Malang merupakan anak putus sekolah  tingkat 

SMP/MTS yang berhenti ditengah jalan sebelum mereka menyelesaikan 

pendidikan tingkat SMP/MTs. Menurut data yang didapatkan dari Dinas 

Pendidikan Kota Malang salah satu faktor penyebab anak putus sekolah di 

Kota Malang adalah biaya pendidikan yang masih relatif mahal. 

Mengingat banyaknya angka putus sekolah di Kota Malang, 

Pemerintah Kota Malang tentunya membuat suatu kebijakan untuk 

mengatasi masalah ini, salah satu diantaranya adalah, sejak tahun 2015 

Pemerintah Kota Malang sudah meluncurkan program bus sekolah gratis, 

dan juga sekolah gratis, selain itu Pemerintah Kota Malang juga 

melaksanakan  program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 

yang ditujukan kepada siswa kurang mampu. Sesuai dengan Peraturan 
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Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan pasal 5, yang menyebutkan bahwa 

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk biaya personal bagi 

peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar. 

Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kota Malang pasal 11 tentang Anggran pendidikan. 

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) yang di sediakan 

untuk kota Malang tahun 2016 sebesar 1,7 triliun. 

Anggaran pendidikan yang disediakan Pemerintah Kota Malang 

tahun 2016 sebesar Rp.154 miliyar atau sebesar 8,2%, anggaran tersebut 

ditujukan kepada sekolah TK, SD, dan SMP, untuk bantuan ini sudah 

termasuk bantuan bagi sekolah swasta, dana ini diberikan setiap bulannya 

kepada siswa. 

BOSDA untuk SD dan SMP swasta meningkat menjadi Rp. 50.000 

persiswa per bulan. Selama ini bantuan untuk siswa SD dan SMP swasta berkisar 

antara Rp. 15.000- 25.000 per orang. Sedangkan bantuan siswa di Sekolah Negeri 

mencapai Rp. 65.000 per orang selama sebulan. Sedangkan untuk tingkat SMA 

dan SMK semenjak pengelolaan SMA dan SMK diambil alih oleh Pemerintah 
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Provinsi Jawa Timur sejak awal 2017, maka Dinas Pendidikan Kota Malang tidak 

menganggarkan lagi untuk SMA dan SMK, termasuk BOSDA.7 

 Meskipun Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya untuk 

mengurangi jumlah anak putus sekolah di Kota Malang, namun pada 

kenyataannya masih banyak jumlah anak putus sekolah di Kota Malang, yakni 

12.750 anak. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka, penulis 

ingin mengatahui dan mengadakan penelitian dengan  judul “ Implementasi 

Kebijakan  Pemerintah Kota Malang Dalam Penanganan Anak Putus 

Sekolah (Studi Tentang Anak Putus Sekolah Tingkat SMP/MTs di Kota 

Malang.” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan Deskripsi Permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar 

Belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang 

dalam penanganan anak putus Sekolah pada tingkat SMP/MTs? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam menangani anak putus sekolah di 

Kota Malang pada tingkat SMP/MTs? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasakan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui sejauh mana peranan pemerintah dalam menekan anak putus 

sekolah di Kota Malang khususnya pada tingkat SMP/MTs 

                                                           
7 Surya Malang. 2017. Anggaran Dinas Pendidikan 2017 Capai Rp. 118 Miliyar, Berapa untuk 

Bosda?. http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/23/anggaran-dinas-pendidikan-2017-capai-

rp-182-miliar-berapa-untuk-bosda. Diakses pada tanggal 07 Maret 2017. Pukul: 08 WIB. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/23/anggaran-dinas-pendidikan-2017-capai-rp-182-miliar-berapa-untuk-bosda
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/23/anggaran-dinas-pendidikan-2017-capai-rp-182-miliar-berapa-untuk-bosda
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2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya anak 

putus sekolah di kota Malang khususnya pada tingkat SMP/MTs. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu 

pemerintahan dan juga sebagi bahan pembanding atau lanjutan atas 

penelitian serupa mengenai penanganan anak putus sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai informasi bagi pemerintah Kota Malang sekaligus segagai bahan 

pertimbagan dan kajian lebih lanjut dalam mengambil suatu keputusan, 

kebijakan yang telah dibuat diharapkan dapat benar-benar bermanfaat dan 

tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya pendidikan bagi anak-

anak agar jumlah anak putus sekolah dapat berkurang.  

1.5.Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a. Kebijakan Pemerintah 

Menurut Knoepfel Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau 

tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang 

diantara berbagai aktor, baik publik atau pemerintahan maupun swasta 
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(privat) yang terlibat dengan berbagai cara dalam merespon, 

mengindentifikasi, dan memecahkan suatu permasalahan.8 

Setiap kebijakan lahir dari isu yang beredar dikalangan 

masyarakat yang kemudian menjadi suatu pemecahan masalah. 

Oleh karena itu, kebijakan dibuat sebagai jawaban dari solusi 

dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan fungsi untuk 

dapat mengurangi kerumitan-kerumitan permasalahan publik. 

b. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan 

keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan 

kebijakan tersebut. Proses playanan kebijakan dimulai apabila 

tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program 

pelaksanaan,. Anderson (1975) menyebutkan 4 (empat) aspek 

penting dalam implementasi, hakekat proses administrasi, kepatuan 

atas suatu efek atau dampak implement. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Lipsky 

mencatat bahwa literatur mengenai implementasi kebijakan secara 

umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan 

pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan 

dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down 

melihat perancang kebijakan sebagai sektor sentral dalam 

                                                           
8 Wahab, Abdul Solichin. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hlm. 10 
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implementasi kebijakan. Kelompok bottom-up menekankan pada 

dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia 

layanan.  

Van Metter dan van Horn menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan mencakup semua tindakan oleh perorangan atau 

kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan 

tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dalam keputusan 

kebijakan.9  

c. Anak Putus Sekolah 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak dalam kandungan. 

Selain itu pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak No. 3 tahun 

1997 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, anak adalah 

orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun namun belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun dan 

belum menikah. Selanjutnya hak anak adalah bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC 

Millen Kaufman, dan Whitener 1996) mendefisikan bahwa anak 

putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan 

                                                           
9 Hamdi Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis Dan Partisipas. Bogor: Ghalia 

Indonesia. Hlm. 98-99 
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profram belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang 

tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.10 

Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada 

mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu 

jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke 

jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga 

masyarakat atau anak yang hanya mengikuti pendidikan di SD 

sampai kelas lima, disebut sebagai putus sekolah SD.11 

2. Definisi Operasional 

Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak putus 

sekolah. 

a. Sosialisasi tentang kebijakan pemerintah sebagai upaya pengurangan 

jumlah anak putus sekolah oleh Dinas Sosial Kota Malang. Sasaran 

utama dalam sosialisi ini adalah masyarakat Kota Malang, Khususnya 

para orang tua siswa, yang mana nantinya memberikan pengertian 

kepada setiap orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan juga 

memberikan motivasi dan dukungan kepada anak. 

b. Bentuk-bentuk program pemerintahan sebagai upaya pengurangan 

jumlah anak putus sekolah. Kemudian diturunkan kepada Dinas 

Pendidika Kota Malang. 

                                                           
10 Pusat Makalah Idris:Anak Putus Sekolah, http://www. Definisi Anak Putus Sekolah.com. di 

Unduh Tanggal 22 Desember 2017. Pukul: 15.45 
11 Gunawan Ary. 2010. Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosisologi Tentang Perbagai 

Progrem Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 71 
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c. Fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota Malang untuk memenuhi 

fasilitas pendidikan terutama untuk siswa yang kurang mampu. 

d. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang di di bidang 

pendidikan. 

1.6.Metode Penelitian 

Metode penelitan adalah teknik-teknik spesifik penelitian yang 

digunakan untuk mengkaji topik penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualititatif. Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai penlitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.12 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan 

dengan adanya data-data yang didapatkan nantinya yang berupa kata-kata 

maupun tulisan, untuk mengetahui serta memahami suatu fenomena secara 

rinci, mendalam, dan menyeluruh.  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengunakan 

pendekatan kualitatif. Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitain 

kualitatif sebagai penlitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.13 

Sedangkan menurut Suharsimi penelitian Deskriptif merupakan 

penelitain yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

                                                           
12 Meloeng, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif.Remaja Rosdakarya: Bandung.Hlm.4 
13 Ibid. Hlm.4 
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status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan.14 

Peneliti berupaya untuk memberikan gambaran nyata mengenai 

Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam menangani anak putus sekolah 

di Kota Malang. 

b. Lokasi Penelitian 

Sebagaimana yang tertera dalam judul, maka lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kota Malang, tepatnya di Dinas Pendidikan Kota Malang dan 

juga Lembaga Penelitian Pendidikan di Kota Malang seperti Jaringan 

Kemanusiaan Jawa Timur Malang. 

c. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal, orang, atau tempat variabel 

penelitian. Dengan demikian subyek penelitian adalah seseorang atau lebih 

yang dipilih dengan sengaja sehingga narasumber data dapat terkumpul, 

karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran 

penelitian.15 

Subyek penelitian yang nantinya akan dapat memberikan informasi 

dalam penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang mempunyai 

pengaruh atau yang berperan terhadap perumusan kebijakan pemerintah 

dalam mengatasi anak putus sekolah di Kota Malang. Maka subyek 

penelitian ini adalah: 

a. Pejabat Dinas Pendidikan Kota Malang 

                                                           
14 Arikunto,Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 145 
15 Ibid. Hlm.145 
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b. Lembaga Pendidikan Kota Malang (tiga sekolah SMPN, tiga 

SMP Swasta, dan juga tiga MTS di Kota Malang. 

c. Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) 

d. Masyarakat ( orang tua murid putus sekolah ) Kota Malang 

1.7.Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.16 

Menurut Lexy Moleong, kata-kata serta tindakan obyek yang diamati 

dan diwawancarai merupakan sumber data yang utama ataupun Primer. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan secara tertulis atau melalui 

rekaman (video/audio), foto ataupun film. Sumber data primer yang 

peneliti dapatkan adalah berupa kata-kata yang peneliti peroleh dari 

sumber informan ataupun orang yang meneliti interview.17 

Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh dari Dinas 

Pendidikan Kota Malang, dan Jaringan Kemanusian Jawa Timur Kota 

Malang. 

b. Data Skunder 

Data Skunder merupakan sumber data yang tidak lansung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Data skunder merupakan pengumpulan data 

untuk menunjang data primer dalam penelitian ini. Sumber data 

                                                           
16 Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitaif dan R & D.Bandung: Alfabeta. Hlm.62 
17 Meloeng, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif.Remaja Rosdakarya: Bandung.Hlm.157 
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skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, literatur, data 

instansi yang berupa dokumen, serta peraturan perundang-undangan. 

1.8.Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Metode 

pengumpulan data atau teknis pengumpulan data adalah dengan cara apa 

dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil 

akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable.18 

Mc. Milan dan Schumacher dalam Suharsaputra mengemukakan 

bebrapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif 

antara lain observasi partisipan, observasi bidang/lapangan, wawancara 

mendalam, dokumen, artefak dan teknik tambahan seperti bentuk audio 

visual.19. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data adalah: 

a. Observasi 

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh 

perhatian seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh 

perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. Cartwright dalam 

Suharsaputra mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, 

mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis 

untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data 

                                                           
18 Arikunto,S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Karya, 

Hlm.22 
19 Suharsaputra,Uhar. 2012. Metode Penelitian “ Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan.Jakarta: 

Refika Aditama. Hlm.209 
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yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau 

diagnosis.20 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung pada 

subyek maupun lokasi penelitian mengenai Kebiajakan Pemerintah 

Kota Malang dalam Penanganan anak putus sekolah di Kota Malang. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan salah satu dari pengumpulan 

data dengan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung. 

Dalam kaitannya dengan teknik interview, ditegaskan bahwa 

wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mangajukan 

pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula oleh 

responden.21 

Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun menggunakan telepon. Dalam melakukan wawancara, 

penumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan.22 

Dalam hal ini peneliti dalam memperoleh data langsung pada 

sumber informasi atau responden yang bersangkutan yaitu Dinas 

Pendidikan Kota Malang guna memperoleh data menganai anak putus 

sekolah tingkat SMP/MTS di Kota Malang. 

                                                           
20 Suharsaputra,Uhar,Op.Cit.Hlm.209 
21 Endang Poerwanti. 1998. Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah. Malang: UMM Pers.Hlm.125  
22 Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung. Alfabeta. 

Hlm.138 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-

arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum dalil ataupun 

berbagai data substansif yang berasal dari berbagai sumber baik berasal 

dari dinas atau departemen tertentu, dapat pula data berupa data yang 

tersedia pada biro statistik ataupun dokumen sekolah, lembaga, 

pemerintah atau swasta, foto serta berbagai sumber yang lain.23 

Data yang didapat dari hasil penelitian melalui dokumentasi ini 

bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh peneliti di lapangan, 

yaitu berupa arsip-arsip, dan sumber-sumber lainnya. Peneliti nantinya 

akan memperoleh data dokumnetasi  dari Dinas Pendidikan meliputi 

peraturan daerah, arsip tentang banyaknya anak putus sekolah tingkat 

SMP/MTs,  data tentang upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam 

mengatasi anak putus sekolah tingkat SMP/MTs di Kota Malang, dan 

lain sebagainya. 

1.9.Teknik Analis Data 

Analisa data sering kali dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.  

Bogdan menyatakan bahwa analis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

                                                           
23 Endang Poerwanti.Op.Cit.Hlm. 135-136 
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catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.24 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitiatif model 

Miles and Huberman melalui pengumpulan data, Data Reduction (Reduksi 

Data), Display Data ( Penyajian Data), Conclusion Drawing (Penarikan 

Kesimpulan). 25 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik dari Dinas 

Pendidikan Kota malang kemudian dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci. Dengan menggunakan reduksi data, peneliti 

kemudian akan merangkum dan memilih hal-hal pokok, serta difokuskan 

untuk dipilih yang terpenting. 

Dengan reduksi data peneliti dapat merngkum, memperpendek, 

membuat fokus dari data-data kemudian menghilangkan data-data yang 

dianggap tidak penting. Reduksi data dilakukan secara terus menerus 

selama proses penelitian berlangsung. Kemudian data dipilah kemudian 

disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar dapat memberi 

kemudahan dalam penyajian serta untuk menarik kesimpulan. 

b. Display Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar peneliti lebih mudah melihat 

                                                           
24 Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hlm. 

243-244 
25 Ibid. Hlm.246 
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gambaran secara keseluruhan yang kemudian dapat membeikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan. 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitiatif yakni penarikan 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari analisa data. 

Setelah melalui proses yang ada. Kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu dapat berubah bila ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.  


