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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Kebijakan 

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan 

perumusan keputusan, pelaksanaan kuputusan, dan evaluasi terhadap dampak 

dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi 

sasaran kebijakan. Kebijakan merpakan sebuah alat atau instrumen untuk 

mengatur penduduk dari atas keabawah, dengan cara memberi rewards dan 

sanctions. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku 

orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan 

bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.1 

Carl J Federick sebagimana dikutip oleh Leo Agustino dalam Solichin 

Abdul Wahab mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. 2 

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan, merupakan bagian terpenting dari definisi 

kebijakan, karena bagimanapun kebijkan harus menunjukkan apa yang 

                                                           
1 Marzali Amri. 2012. Amtropologi & Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Preneda Media Group. 

Hlm.19 
2 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm.6-10 
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sesungguhnya  dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa 

kegiatan pada suatu masalah. 

Kebijakan Policy itu seringkali penggunaannya dalam komunikasi politik 

saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan (goals), 

program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan,usulan-usulan, dan 

rancangan-rancangan besar (grand design) yang dibuat oleh pemerintah. 

Kebijakan itu merupakan apapun cakupannya, sesungguhnya merupakan 

tindakan-tindakan terpola (Patterns and action), yang mengarah pada tujuan 

tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan 

sesuatu.  Menurut James Anderson makna kebijakan ialah langkah tindakan 

secara dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan 

adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.3 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan  bahwa  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  atau  kegiatan yang 

sengaja  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  seseorang,  suatu kelompok  

atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa  upaya  

pemilihan  diantara  berbagai  alternatif  yang  ada  guna mencapai maksud 

dan tujuan tertentu. 

Menutup Campbell, kebijakan adalah batasan keputusan memadu masa depan. 

Implikasi kebijakan menurut Mann membutuhkan syarat, yaitu: 

1. Sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu.

3 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm.6-10 
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2. Implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses.4  

Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka implikasi kebijakan 

pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan 

bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam 

pengambilan kebijakan selalu ditemukan problem. Adapun karakteristik 

problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat publik, sangat 

konsekuensional, sangat kompleks, didominasi ketidakpastian, dan 

mencerminkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapainya.5 

 

2.2.Kebijakan Publik 

Lingkup studi dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 

sebaginya. Menurut Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) 

menungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan tindakan apa pun 

yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.6 

Sedangkan menurut Anderson (1994:6) mengartikan kebijakan publik 

sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah. Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya menganai 

kebijakan publik tersebut. Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang 

berorientasi tujuan. Kedua, kebijakan publik berisi rangkaian tindakan yang 

diambil sepanjang waktu. Ketiga, kebijakan publik merupakan tanggapan dari 

                                                           
4 Aimee, Henne, dkk. 2010. Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik. Bandung : PT Refika 

Aditama Hlm. 62 – 63. 
5 Sagala, Syaiful 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : Penerbit Alfabeta. Hlm. 

97 
6 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm.14 
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kebutuhan akan adanya mengenai sesuatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. 

Keempat, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah 

senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. Kelima, 

kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam 

menghadai suatu masalah.7 

Sedangkan menurut pakar Inggris,W.I.Jenkins (1978:15) merumuskan 

kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang 

aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dilipih beserta cara-cara untuk 

menyampaiannya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada 

aktor tersebut. 8 

Dari pendapat pakar-pakar tentang definsi kebijakan publik tersebut dapat 

diketahui bahwa semua pembuatan kebijakan publik itu akan selalu 

melibatkan pemerintah dengan cara, tertentu. Dalam hal ini Kebijakan, dalam 

bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, akan diberi makna 

sebagai “ kebijakan publik” jika sebagain atau seluruhnya digagas, 

dikembangkan, dirumuskan atau dibuat oleh instansi-instansi, serta melibatkan 

(langsung atau tidak langsung) pejabat-pejabat pemerintah.9 

Karakter utama dari kebijakan publik adalah, setiap kebijakan publik 

selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik. Setiap 

kebijakan publik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya 

                                                           
7 Hamdi Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia 

Indonesia. Hlm. 36-37 
8 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm.15-16 
9 Abdul Wahab, Solichin.Op.Cit. Hlm.15-16 



29 
 

masyarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemudian setiap kebijakan publik selalu merupakan 

pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu 

suatu kebijakan publik secara lebih konkret dapat diamati dalam wujud 

rencana program dan kegiatan. 

Dari berbagai pandangan tentang kebijakan publik dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara.10 

 

2.3.Fungsi dan Jenjang Kebijakan 

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau rekonstruksi 

organisasi adalah terlaksananya kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan 

baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, 

prinsip dan aturan- aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan 

untuk dipedomani oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya 

dengan linkungan eksternal. “Kebijakan adalah ungkapan verbal atau tertulis dan 

tegas dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan 

manajerial sebagai garis besar dan batas-batas pemikiran tindakan dari sesuatu 

organisasi.” oleh Haner (1976: 53) dalam Syafaruddin.11 

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembutan 

kebijkan (policy making) adalah terlihat sebagai jumlah proses dari semua bagian dan 

berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem” (Thompson, 1976: 

                                                           
10 Hamdi Muchlis. Op.Cit. Hlm.37-38 
11 Syafaruddin.2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep,Strategi, dan Aplikasi Kebijakan 

Menuju Oerganisasi Sekolah Efektif. Jakarta,Rineka Cipta.Hlm.77 
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310) dalam Syafaruddin. Proses pembutan keputusan 

memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses 

(transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan 

kepada pembuat kebijakan. 

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa jenjang kebijakan 

adalah saling mendukung pencapaian tujuan karena fungsinya mengarahkan 

kegiatan yang akan dilaksanakan semua personel organisasi. Itu artinya, 

kebijakan manajemen puncak dijabarkan oleh kebijakan manajemen 

menengah dan seterusnya kebijakan menengah dijabarkan oleh manejemen 

operasi dalam kegiatan keseharian personel organisasi untuk mencapai tujuan 

efektif dan efesien 

 

2.4.Ciri-Ciri Kebijakan Publik 

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada 

kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipirkan, didesain dirumuskan, dan 

diputuskan oleh mereka yang menurut David Easton (1953:1965) disebut sebagai 

orang-orang yang memliki otoritas dalam sistem politik. Mereka itu adalah 

eksekutif, legislator, hakim, administrator monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah 

orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan 

politik , dan dianggap sebagai oleh sebagian besar warga sitem politik itu sebagai 

pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan 

politik tadi.12 

                                                           
12 Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-

Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: bumi aksara.Hlm. 18 
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Mereka dengan sendirinya berhak untuk mengambil tindakan-tindakan 

tertentu atas nama warga negara, sepanjang tindakan-tindakan tersebutmasih 

berada dalam batas-batas koridor peran dan kewenangan mereka. Di negara-

negara demokratis kebanyak para pembuat kebijakan publik terdiri dari 

pejabta-pejabat yang dipilih. Pejabat yang terpilih tadi baik yang menempati 

posisinya di lembaga-lembaga legistalif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun 

lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) memaikan peran penting dalam 

proses pembuatan kebijakan.  

Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 

mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau 

tindakan menyimpang yang serba acak-acakan, asal-asalan dan serba kebetulan. 

Kebijakan publik bukan merupakan tindakan tindakan yang serba kebetulan atau 

asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan. 

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait 

dan berpola,mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 

pemrintah, dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya 

mencakup keputusan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang 

tertentu, melikan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis 

pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan 

mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.13 

  

                                                           
13Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-

Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm. 18-20 



32 
 

2.5.Kebijakan Pendidikan  

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan 

langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi 

pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan 

dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu menurut H.A.R Tilaar & 

Riant Nugroho.14 

Menurut Arif Rohman kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan 

Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan 

merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi 18 berkaitan dengan 

penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku 

dalam pendidikan. 15 

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan 

berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini 

menjadi penting dengan meningkatkannya kritisi publik terhadap biaya 

pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebiajakan publik, 

yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Kebijakan pendidikan harus 

sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu kebijakan 

pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. 

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan sebagai 

                                                           
14 H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.Hlm.140 
15 Arif Rohman. 2014. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm.108 
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salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan 

menurut Riant Nugroho.16 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik dalam bidang 

pendidikan dalam perumusan visi dan misi pendidikan serta efisiensi biaya 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 

2.6.Implentasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto,2003: 158) 

dalam Syafaruddin implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan 

keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud 

ke dalam praktik organisasi. 

Pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan oleh 

kepala sekolah. Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan 

kebijakan, yaitu komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan struktur 

birokrasi Tangkilisan (2003: 11)17 

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 

                                                           
16 H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.Hlm.37 
17 Syafaruddin. 2008. Efektifitas Kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi 

Kebijakan Menuju Oranisasi Sekolah Efektif. Jakarta, Rineka Cipta.Hlm.75-77 
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dalam implementasi kebijakan. Kelompok bottom-up menekankan pada dua 

hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan.18 

Salah satu model yang dapat dianggap sebagai model top-down adalah 

model Van Meter dan Van Horn (1975). Model yang dibuat oleh Van Meter 

dan Van Horn pada dasarnya dimaksudkan untuk mengintifikasi hubungan 

antara kepentingan yang beragam dari analisis kebijakan, perhatian langsung 

pada faktor penentu dari kebijakan publik dan sekaligus akibat dari kebijakan 

tersebut. Van Meter dan Van Horn membedakan antara kebijakan dan 

performa. 

Model Van Meter dan Van Horn mencakup enam elemen: 

1. Suatu lingkungan yang secara bersama-sama menstimulir pejabat 

pemerintah dan menerima produk dari pekrjaan mereka. 

2. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan 

kepada pembuat kebijakan. 

3. Suatu proses konvensi, termasuk struktur dan prosedur formal dari 

pejabat pemerintah. 

4. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari 

pejabat pemerintah. 

5. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada 

klien. 

                                                           
18 Hamdi Muchlis. 2014. KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Analisis, Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia 

Indonesia. Hlm.97 
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6.  Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang 

ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagaimana 

tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya. 

Van Meter 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 keputusn kebijakan.19 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1. Model Proses Implementasi Kebijakan20 

                                                           
19 Hamdi Muchlis. 2014. KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Analisis, Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia 

Indonesia. Hlm.99 
20 Abdul Wahab,Solichin.2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-

Model Implementasi Kebijakan Pulik. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.166 

Komunikasi antar 

organisasi dan 

kegiatan pelaksanaan 

 

Sumber-sumber 

kebijakan 

Ciri-ciri badan 

pelaksana 

Sikap para 

pelaksana 

Standar dan 

tujuan 

kebijakan 

Lingkungan: 

ekonomi, sosial, 

politik. 

kinerja 



36 
 

 

Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah 

yang memungkinkan, yaitu: langsung mengimplementsikan tulisan dalam 

bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan derivate (turunan) 

dari kebijakan publik tersebut. Sebagai contoh dalam proses implementasi 

kebijakan dapat dikemukakan di sini bahwa kebijakan publik dalam 

bentuk undang-undang, maka menuntut adanya kebijakan turunan dalam 

bentuk peraturan pemerintah, atau peraturan daerah (perda). Dalam hal ini 

perda mrupakan peraturan atau kebijakan penjelas atau sering diistilahkan 

peraturan pelaksanaan. Adapun kebijakan publik yang langsung 

operasional antara lain: kepres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, 

keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain. 

Bagaimanapun keberadaan implementasi kebijakan dimulai dari 

program proyek, dan kegiatan. Ini merupakan proses implementasi 

kebijakan. Model ini adalah hal yang lazim diaplikasikan dalam 

manajemen sektor publik. Sejalan dengan pernyataan Putt dan Springer, 

(1989:45) implementasi kebijakan memerlukan banyak keputusan dan 

tindakan seperti; menjamin dan menguatkan berbagai arahan, dan 

peraturan, mengeluarkan dan membuat penemuan, rekruitmen dan 

pembinaan personel, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit 
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organisasi baru supervise staf, membuat anggaran yang diperlukan dan 

menciptakan bentuk analisis laporan.21 

Implementasi kebijakan bermakna mengembangkan kriteria khusus 

dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud 

kebijakan. Dalam implementasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan 

adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, 

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur 

birokrasi. 

Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan, baik berfungsi 

dalam memudahkan pelaksanaan kebijakan dan dapat pula mempengaruhi 

proses pelaksanaan shingga kurang berhasil. Perlu ditegaskan bahwa 

implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang mencakup keempat 

variable tersebut. Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh berbagai 

organisasi pemerintah menuntut pencapaian sasaran dengan dukungan 

komunikasi, sumber daya yang ada, dan struktur birokrasi yang kondusif. 

Oleh sebab itu, bagi pembuat dan pelaksana kebijakan publik dalam 

berbagai kehidupan, baik bidang ekonomi, pendidikan, agama, politik, 

pemerintahan, transportasi maupun erdagangan memerlukan perhatian 

yang sungguh-sungguh terhadap berbagai instrument dalam melakukan 

evaluasi kebijakan publik. 

  

                                                           
21 Tilaar, Nugroho Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Undang-

Undang Nomer 20 Th 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional dan UU Nomer 14 Th 2005 

tentang Guru dan Dosen 2007. Jakarta: Visi Media.Hlm.5 
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2.7.Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan 

Menurut Brian W.Hogwood da Lewis A.Gunn mengemukakakn sejumlah 

tahap implementasi kebijakan sebagai berikut: 

Tahap I terdiri dari : 

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara 

jelas 

b. Menentukan standar pelaksananaan 

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 

Tahap II merupakan pelaksanaan proram dengan mendayagunakan struktur 

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. 

Tahap III merupakan kegiatan-kegiatan: 

a. Menentukan jadwal 

b. Melakukan pemantauan 

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 

program. 

d. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan. 

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat 

diambil tindakan yang sesuai dengan segera.22 

 

2.8.Pengertian Tentang Pendidikan  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau laithan, 

                                                           
22 Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan Negara Dari Formulasi Ke Impmenetasi 

Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.36 
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yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah 

pengalaman-pengalaman belaja terprogram dalam bentuk pendidikan formal, 

non-formal, dan informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-

kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup 

secara tepat. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 1 butir 1 disebutkan: 

 “...Pendididkan 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, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.  

 

Menurut Hasan (1995) menyatakan pendidikan adalah usaha untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan 

kebudayaan.23 

 

2.9.Pengertian Tentang Anak 

Anak didefinisikan dan dipahami secara bervariasi  dan berbeda, sesuai 

dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut UU. No. 14 

                                                           
23 Ahmadi. 1990. Strategi Belajar-Mengajar Keterampilan Berbahasa & Apresiasi Sastra. 

Malang: Yayasan Asih Asah Asuh. Hlm. 8 
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Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 

di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kadungan, tanpa terkecuali, 

siapapun yang termasuk dalam kategori anak Indonesia berhak mendapatkan 

hak-haknya sebagai anak. 

Anak merupakan makhluk yang unik sehingga cara menanganinya pun 

juga harus penuh kecerdasan supaya mereka lebih bisa memberdayakan 

kemampuannya, anak merupakan generasi penerus bangsa kedepan sehingga 

mau tidak mau para pendidik harus lebih mampu memberikan pendidikan 

yang setidaknya dapat membuka harapan-harapan baru bagi mereka (M. 

Rohimah 2009) 

 

2.10. Pengertian Sekolah 

Menurut Moh. Yamin, 2012 dalam bukunya yang berjudul Sekolah yang 

Membebaskan,mengartiakan Sekolah adalah tempat memperoleh pendidikan, dan 

pendidikan itu bersifat normatif dan merupakan suatu rentetan kegiatan yang 

berkelanjutan. Secara normatif, didalam pendidikan mengandung tujuan umum dan 

khusus. Tujuan pendidikan di sekolah berorentasi pada pencapaian manusia ideal, 

seperti kedewasaan, kematangan, dan bermoral. Yaitu manusia seutuhnya dalam 

rangka membentuk masyarakat ideal.  

Sekolah bukan hannya sebuah bangunan dengan segala pirantinya, termasuk di 

dalamnya para pengajar akan tetapi sekolah adalah sebuah medan untuk 

menggembleng anak didik agar lebih berani dalam melawan hidup dan kehidupan. 
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Sekolah merupakan sebuah rumah bersama sehinnga yang harus dilakukan sekolah 

adalah bagaiman menjadikan semua anak didik yang berada di dalamnya menjadi 

sangat senang, tidak merasa asing dan bosan.  

Sekolah menjadi bagian tak teroisahkan dari anak didik dan begitu sebakliknya 

sehinnga ini selanjutnya menciptakan sebuah hubungan yang sinergisitas. Antara 

sekolah dan anak didik bisa duduk berdampingan satu sama lain, menciptakan 

sebuah harmonika pendidikan yang diniscayakan untuk kepentingan bersama di 

atas segala-galanya.24 

1. Tujuan Khusus pendidikan di sekolah 

a. Tujuan insidental, yang hendak di capai dalam setiap kegiatan 

pendidikan. 

b. Tujuan instruksional, yang hendak dicapai dalam satuan rangkayan 

kegiatan pendidikan. 

c. Tujuan kurikuler, yang hendak dicapai dalam suatu lingkup isi dan 

jenis pendidikan. 

d. Tujuan institusional, yang hendak dicapai dalam setiap dan jenjang 

kegiatan dan pendidikan (SD,SLTP,SLTA,PT dan seterusnya) . 

e. Tujuan tahapan perkembangan seperti kemampuan spiritual, 

intelektual, moral dan sebagainya. 

f. Tujuan temporer pendidikan di sekolah yaitu pencapaian setiap tahap 

perkembangan, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. 

 

                                                           
24 Yamin, Moh. 2012. Sekolah yang Membebaskan. Malang : Madani (Kelompok Penerbit 

Intrans).Hlm.17 
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2. Tujuan umum Pendidikan di sekolah 

Adapun tujuan umum pendidikan di sekolah yaitu menekankan pada 

proses, secara fungsional pendidikan di artikan sebagai proses sosial, proses 

individualisasi atau personalisasi, dan proses humanisasi. Teori khusus 

pendidikan di sekolah yang di maksudkan adalah mengenai studi keilmuan 

pendidikan meliputi studi pendidikan secara keilmuan. Studi keilmuan di 

sekolah meliputi studi pendidikan, antara lain sebagai berikut : 

a. Pedagogik, yaitu studi keilmuan pendidikan yang mencakup unsur-

unsur seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, hubungan 

pendidikan, alat, dan lingkungan pendidikan. 

b. Ortopedagogik, yaitu studi ilmiah pendidikan khusus bagi anak remaja 

yang menyandang kelainan fisik, memtal, dan perilaku. 

c. Psikologi pendidikan, yaitu studi ilmiah pendidikan tentang faktor 

individu, pembahasan yang bersangkutan dengan proses belajar siswa, 

proses mengajar,evaluasi, dan kebutuhan-kebutuhan sosial. 

d. Sosiologi pendidikan, yaitu studi ilmiah pendidikan mengenai faktor 

sosial, pembahasan yang bersangkutan dengan struktur sosial, proses 

sosial, prilaku sosial, dan kontrol sosial. 

e.  Ilmu pendidikan kependudukan, yaitu studi ilmiah pendidikan 

mengenai demografi pendidikan dalam hal tujuan peningkatan kualitas 

kehidupan dengan tampa merusak lingkungan hidup. 

f. Androgogik, yaitu studi ilmiah tentang kependidikan dalam hal 

membantu orang dewasa belajar. 



43 
 

g. Antropologi pendidikan, yaitu studi ilmiah tentang aspek kebudayaan 

dalam pendidikan.studi ini dalam arti luas menekankan pada cara-cara 

bagaimana proses belajar dan mengajar dalam hubungannya degan 

kebudayaan tertentu. Dalam artian yang sempit, antropologi 

pendidikan adalah studi tentang peranan sekolah dan para guru sekolah 

dan para guru sekolah dalam hal proses belajar mengajar yang 

berhubungan dengan kebudayaan tertentu. 

h. Ekonomi pendidikan, yaitu studi ilmiah tentang aspek ekonomi dalam 

seluruh kegiatan pendidikan, khususnya mengenai persoalan tentang 

bagaimana hubungan antara ekonomi dan sistem pendidikan. 

i. Politik pendidikan, yaitu studi ilmiah pendidikan tentang aspek politik 

dalam seluruh kegiatan pendidikan, bisa juga dikatakan studi ilmiah 

pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan. 

j. Ilmu administrasi pendidikan di sekolah, yaitu studi ilmiah pendidikan 

mengenai aspek bagaimana cara mengatur penyelenggaraan 

pendidikan menurut kebijaksanaan pendidikan yang telah ditentukan. 

Studi ini menekankan pada proses perintegrasian usaha-usaha personil 

pendidikan dan penggunaan peralatan serta perlengkapan secara efektif 

dan efesien dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.25 

 

3. Sifat keberadaan sekolah bagi anak. 

Sifat keberadaan sekolah dapat mempengaruhi sistem “masukan/ 

proses/hasil” dari seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Terutama 

                                                           
25 Suparlan Suhartono. 2008. Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan. Yogyakarta: 

Ar-Ruzzmedia Hlm.101 
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lingkungan proktimal masyarakat dengan sifat khasnya, yamg berpengaruh 

terhadap kuantitas dan kualitas masukan, proses dan hasil pendidikan.  

Sekolah berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya 

SD, SMP, SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada 

pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Di dalam UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal 13 ayat (1) 

disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Peran sekolah 

sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas 

mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku 

anak didik yang dibawa dari keluarganya. Sementara itu, dalam 

perkembangan keperibadian anak didik, peranan sekolah dengan melalui 

kurikulum, anatara lain sebagai berikut:  

a. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan 

anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru 

(karyawan). 

b. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. 

Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang 

berguna bagi agama, bangsa dan Negara.26 

Bakat dan minat merupakan sebuah luapan diri agar bisa melakukan 

berbagai kegiatan yang setidaknya dapat berbuat yang terbaik bagi 

semuanya, oleh sebab itu minat dan bakat selanjutnya perlu dipupuk, di 

                                                           
26 http://juprimalino.blogspot.com/2012/01/pengertian-minat-belajar-siswadefinisi.html (di akses 

pada tanggal 7 September 2017) 

http://juprimalino.blogspot.com/2012/01/pengertian-minat-belajar-siswadefinisi.html
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kembangkan dan dimunculkan dengan berbagai cara upaya menjadi 

sebuah senjata baru dalam kehidupan. Bakat dan minat menjadi kapital 

yang sangat siknifikan bagi arah perubahan hidup serta kehidupan yang 

lebih berarti ke depannya.27 

 Jadi kesimpulan yang dapat di artikan bahwa pengertian minat sekolah 

ialah  keinginan yang dimintai dan dilakukan untuk menuntut ilmu dengan 

jalur pendidikan formal mulai dari SD,SMP,SMA sampai perguruan 

tinggi. 

 

2.11. Pengertian Putus sekolah.  

Putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan 

pendidikan 6 tahun sekolah dasar dan mereka yang oleh karena itu tidak 

memiliki ijasah SD. Anak anak yang memiliki ijasah SD tapi tidak 

melanjutkan ke SMP.28  

Pendidikan di Indonesia semakin lama semakin mahal, program 

pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah pun, masih dianggap belum 

efektif dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Sehingga wajar bila 

banyak anakanak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah akibat masalah 

dana. Selain itu, salah satu faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah 

karena kurangnya kesadaran para orang tua akan arti pentingnya dunia 

pendidikan bagi anak anak untuk masa depan mereka yang lebih cerah. 

Sedangkan menurut Ahmad menyebutkan istilah droup out sama artinya 

                                                           
27 Yamin, Moh. 2012. Sekolah yang Membebaskan. Malang : Madani (Kelompok Penerbit 

Intrans).Hlm. 45 
28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 Hlm.14 
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dengan putus sekolah. Dimaksudkan droup out atau putus sekolah dalam 

uraian di sini yaitu berhentinya belajar seseorang murid di tengah tengah 

tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran.29 

Keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu dan mahalnya biaya 

pendidikan itulah yang membuat remaja putus sekolah tersebut merasa tidak 

berdaya untuk melakukan sesuatu bagi masa depannya. Akibatnya remaja 

remaja tersebut memiliki masa depan yang suram dan tidak menentu. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa putus sekolah adalah 

proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan 

tempat dia belajar. 

 

2.12. Faktor-Faktor Penyebab Putus Sekolah 

Banyak hal dan faktor faktor yang menyebabkan seseorang menjadi droup 

out atau putus sekolah. Faktor umum yang pertama yaitu masalah sosial 

ekonomi, dimana orangtua yang tidak mampu atau keluarga miskin yang tidak 

sanggup membiayai uang sekolah anak anak mereka atau karena kecilnya 

pendapatan orangtua murid, sehingga orangtua murid tersebut bekerja dengan 

jalan mengikutsertakan putra putrinya untuk bekerja dalam rangka 

meningkatkan pendapatan keluarga.30 

Hal senada juga diungkapkan oleh Beeby penyebab dari putus sekolah 

yaitu masalah ekonomi, karena ketidakmampuan orangtua atau faktor 

                                                           
29 Ahmad, Nazili Shaleh.2011. pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta: Sabda Media.Hlm.134 
30 Ahmad, Nazili Shaleh.2011. Pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta: Sabda Media.Hlm.134 
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kemiskinan, maka tidak semua tamatan SLTP dan SMU dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.31 

Faktor faktor di atas yang menyebabkan droup out atau putus sekolah 

antara lain adat istiadat, ajaran-ajaran tertentu, adanya pemingitan anak anak 

perempuannya pada usia tertentu di beberapa daerah dan mengawinkan 

mereka dalam usia yang masih muda. Selain itu, jauhnya jarak antara rumah 

dan sekolah dijadikan alasan untuk melarang anak-anaknya karena mereka 

khawatir keselamatan anak anaknya yang masih kanak kanak dari berbagai 

kendaraan selama di perjalanan. 32 

Hal itu tentu akan menggangu studi mereka, bahkan orangtua sempat 

melarang mereka menyelesaikan belajarnya. Mempunyai masalah dengan 

disiplin sekolah misalnya masalah narkoba, kehamilan sehingga dikeluarkan 

dari sekolah, karena tidak tertarik, bosan dan tidak melihat manfaat 

pendidikan sekolah itu bagi kehidupannya juga merupakan faktor putus 

sekolah. 

 

                                                           
31 C.E, Beeby. 1982. : Pendidikan di Indonesia : penilaian dan pedoman perencanaa. Jakarta: 

LP3ES. Hlm. 176 
32 Ahmad, Nazili Shaleh.2011. pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta: Sabda Media.Hlm.135 


