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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sekolah Dasar (selanjutnya disingkat menjadi SD) merupakan pendidikan 

yang paling penting keberadaannya. Setiap orang mengakui bahwa tanpa 

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat, secara formal 

seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (selanjutnya disingkat menjadi SLTP). Apabila didasarkan pada PP No. 

28 Tahun 1990, khususnya pasal 3, paling tidak ada dua fungsi sekolah dasar yaitu 

: (1) melalui sekolah dasar anak didik dibekali kemampuan dasar, (2) sekolah dasar 

merupakan satuan pendidikan yang memberikan dasar-dasar untuk mengikuti 

pendidikan pada jenjang berikutnya. 

Khusus untuk pendidikan dasar, pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar sebagai pelaksanaan 

Pasal 13 UU No. 2 tahun 1989. Tujuan Pendidikan Dasar sesuai Bab II PP tesebut 

adalah memberi bekal kemampuan dasar kepada perserta didik untuk 

mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, 

dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah.  

Menurut Djojonegoro (1994), ada lima alasan yang melatarbelakangi 

dicanangkannya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi 

semua anak usia 7-15 tahun. Pertama, lebih dari 80% angkatan kerja Indonesia 

hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, mereka yang tidak tamat SD 

dan tidak pernah sekolah (sensus penduduk tahun 1990). Kedua, dari sudut 
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pandangan kepentingan ekonomi, pendidikan dasar sembilan tahun merupakan 

upaya peningktan SDM yang dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagi pelaku-pelaku 

ekonomi industrial. Keempat, dari segi kepentingan peserta didik  peningkatan usia 

wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun akan memberi kematangan 

yang lebih tinggi dalam penguasan pengetahuan dan keterampilan. Kelima, dengan 

semakin meluasnya kesempatan belajar sembilan tahun, maka usia minimal 

angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun. 

 Di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kebijakan wajib belajar 

pendidikan dasar sembilan tahun dibuat dan implementasikan oleh Dinas 

Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta sebagai unit yang bertanggung jawab 

dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.  Dalam mengimplementasikan 

kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan 

Dasar Propinsi DKI Jakarta banyak mendapat kendala sehingga implementasi tidak 

bisa berjalan sesuai yang diharapkan.  

Keberhasilan implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : (1) Pencapapaian 

NEM hasil EBTANAS, (2) Angka Mengulang Kelas (AMK),  (3) Angka 

Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs,  (4) Angka Putus Sekolah (APS), dan (5) 

Angka Patisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Kelima 

indikator wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di DKI Jakarta ini masih 

belum memuaskan. Rata-rata Nilai Ebtanas Murni (NEM) pada tingkat SD 

walaupun sudah mengalami sedikit kenaikan namun masih rendah. Rata-rata NEM 
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tingkat SD di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.  Rata-rata NEM Tingkat SD di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2004 

Tahun Pelajaran Jumlah NEM rata-rata 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

6,65 
6,17 
6,66 
7,11 
7,11 

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, 2005  

Besarnya jumlah siswa mengulang kelas juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI 

Jakarta. Jumlah siswa mengulang kelas (Angka mengulang kelas) pada tingkat SD 

sudah mengalami penurunan namun angka tersebut masih tinggi.  Jumlah siswa  

mengulang kelas selama lima tahun terakhir di Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat  

pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Angka Mengulang Kelas di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2004 

Tahun Pelajaran Jumlah Siswa Mengulang 
Kelas 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

22.837 
20.525 
20.127 
19.087 
17.565 

Sumber :  Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, 2005 

Angka tidak melanjutkan sekolah dari SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah / 

MI) ke SLTP (termasuk  Madrasah Tsanawiyah/MTs) di Propinsi DKI Jakarta 

merupakan indikator yang paling tidak memuaskan. Hal ini disebabkan masih 

tingginya angka tidak melanjutkan sekolah yang bahkan cenderung bertambah 
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besar. Untuk lebih jelasnya mengenai besarnya angka tidak melanjurkan sekolah di 

Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel  3. Angka Tidak Melanjutkan Sekolah di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2001-

2004 

Tahun Siswa Lulus  SD 
Akhir Tahun Ajaran 

Siswa Kelas I SLTP 
Awal Tahun Ajaran 

Prosentase Angka 
Melanjutkan 

 
2001 
2002 
2003 
2004 

 
127.511 
123.808 
123.737 
127.565 

 
124.702 
121.208 
122.351 
123.505 

 
97,8 
97,9 
98,8 
96,7 

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, 2005 

Satu indikator keberhasilan wajib belajar yang betul-betul mengalami 

kemajuan secara pesat adalah Angka Putus Sekolah tingkat Sekolah Dasar. 

Mengenai besarnya Angka Putus Sekolah di Propinsi DKI Jakarta selama lima 

tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Angka Putus Sekolah di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2004 

Tahun Pelajaran Jumlah Siswa Putus 
Sekolah 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

4.490 
4.365 
3.466 
1.187 
1.640 

Sumber :  Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, 2005 

 Dari gambaran data di atas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan 

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun belum sepenuhnya sesuai target 

yang diharapkan.  Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang saling berkaitan. Dari sekian banyak faktor tersebut tentunya ada yang 

paling berpengaruh dan ada yang sedikit pengaruhnya terhadap keberhasilan 

implementasi tersebut.  
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 Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi yang akurat dari para pakar 

pendidikan tentang faktor-faktor apa yang perlu mendapat prioritas utama dalam 

implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun  di Propinsi 

DKI Jakarta. Diharapkan dengan studi penelitian ini dapat memberikan gambaran 

secara komprehensif tentang apa saja yang menjadi kendala, apa yang perlu 

diperbaiki dan apa yang harus menjadi prioritas utama. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan yang positif dalam upaya memperbaiki 

implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di DKI Jakarta.  

 

1.2  Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu dalam penelitian ini maka 

permasalahan ini dibatasi hanya yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan 

Dasar Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini membatasi masalah pada implementasi 

kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta dengan satu 

indikator Angka Tidak Melanjutkan Sekolah dari SD ke SLTP. Indikator Angka 

Tidak Melanjutkan Sekolah diambil karena angka ini cukup besar dan dapat dilihat 

langsung di masyarakat  apakah seorang siswa melanjutkan sekolah atau tidak. 

Indikator lainnya seperti Pencapaian Nilai (NEM), Angka Mengulang Kelas, dan 

Angka Partisipasi Murni/Kasar tidak terlihat langsung oleh masyarakat dan 

mempunyai dampak di masyarakat. Pelaksanaan/ Implementasi kebijakan ini akan 

dievaluasi untuk mengetahui kekurangan yang ada dari implementasi tersebut 

sehingga akan menghasilkan  implementasi kebijakan yang lebih baik. 
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1.3  Perumusan Masalah 

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam implementasi suatu kebijakan 

pendidikan sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang berhasil. Faktor kendala 

dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di 

DKI  Jakarta tersebut bisa datang dari orang tua murid dan murid, bisa dari birokrat 

dan anggaran pemerintah, dan bisa juga dari tenaga pendidikan. Di DKI Jakarta 

sekitar 5-10 persen anak sekolah terancam putus sekolah karena orang tuanya 

kurang mampu membiayai. Kanaikan harga Bahan Bakar Minyak disinyalir 

penyebab mereka semakin miskin (Gema Mediakarya, 2005). Penggabungan 

Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah  Propinsi DKI Jakarta ke dalam 

Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2001 menyebabkan 

tugas-tugas Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta semakin banyak. 

Diperlukan keahlian dan kebijakan  baru agar tugas pelayanan pendidikan dasar 

sesuai harapan masyarakat dan pemerintah. Keterbatasan sumber daya dan 

keterbatasan waktu merupakan kendala utama terhadap ketidak berhasilan 

implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di DKI 

Jakarta.  

Dalam Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di 

Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta belum difokuskan faktor-faktor apa 

saja yang benar-benar berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini 

bisa dilihat dalam Anggaran Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta yang 

hampir semua bagian dalam dinas sama besar porsinya sesuai dengan anggaran 

yang diajukan oleh bagian tersebut. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum 

menentukan prioritas utama dalam implementasi kebijakan wajib belajar 
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pendidikan dasar sembilan tahun sehingga implementasi kebijakan tersebut kurang 

berhasil. 

 Karena itu perlu dicari alternatif apa yang harus dilakukan dalam 

implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi 

DKI Jakarta agar dapat mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah di DKI 

Jakarta. Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas dapat dibuat perumusan  

masalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan 

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Apa yang menjadi prioritas utama dari faktor-faktor yang berpengaruh  

tersebut  dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta? 

3. Alternatif apa yang harus dilakukan dalam implementasi  kebijakan wajib 

belajar pendidikan dasar sembilan  tahun agar dapat mengurangi angka 

tidak melanjutkan sekolah di Propinsi  DKI Jakarta? 

 

1.4. Tujuan  dan Manfaat 

Penelitian ini mempunyai tujuan  sebagai berikut : 

1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan atau 

ketidakberhasilan  implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta. 

2. Menganalisis faktor-faktor tersebut dan menentukan faktor-faktor yang 

menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan tersebut. 
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3. Merumuskan strategi perbaikan implementasi kebijakan wajib belajar 

pendidikan dasar sembilan  tahun untuk mengurangi angka putus sekolah di 

Propinsi DKI Jakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Propinsi DKI  Jakarta sebagai salah satu masukan untuk memperbaiki kelemahan 

implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun. 

 

1.5  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek implementasi kebijakan 

wajib belajar sembilan tahun yang berkaitan dengan angka tidak melanjutkan 

sekolah di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan 

Dasar Propinsi DKI Jakarta selaku pelaksana pelayanan pendidikan dasar di DKI 

Jakarta dan unit yang terkait langsung dengan pendidikan dasar. 

 Evaluasi implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan 

tahun di Propinsi DKI Jakarta diperlukan untuk melihat apakah kebijakan bisa 

diterapkan di lapangan dan apakah kebijakan memberikan hasil sesuai tujuan. 

Evaluasi implementasi dilakukan ketika kebijakan sedang berjalan sehingga dapat 

diketahui lebih awal kendala dalam kebijakan tersebut jika dibandingkan dengan 

evaluasi dampak kebijakan yang memerlukan waktu relatif lebih lama untuk dapat 

mengetahui dampak kebijakan tersebut. 

 

 

 

 




