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ABSTRAK 

Mohammad Tohari : “ Hambatan Dalam Proses Pembelajaran Geografi Pada 
Materi Pokok Peta Tematik Kelas X Semester 1 SMAN 1 Karanganom Klaten 
Tahun Ajaran 2006/2007”. Skripsi, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Hambatan Proses Pembelajaran, Geografi, Peta Tematik. 
 

Proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa ditentukan oleh peranan dan 
kompetensi guru. Apalagi untuk kurikulum berbasis kompetensi saat ini, tujuan 
belajar yang hendak dicapai dalam proses belajar adalah perubahan tingkah laku. 
Tercapainya tujuan pengajaran tergantung efektif tidaknya metode mengajar yang 
digunakan, seorang guru harus bisa memilih dan menentukan metode yang tepat 
untuk tercapainya tujuan tersebut. Pada proses pembelajaran kemungkinan 
mengalami kesulitan, rintangan dan hambatan adalah besar sekali. Seperti yang 
dikatakan Hamalik (1990 : 28) bahwa di dalam pembelajaran senantiasa ada 
rintangan dan hambatan, guru dan siswa harus cepat mengatasi masalah tersebut, 
apabila siswa mengalami hambatan dalam belajar maka guru harus memberikan 
motivasi. Dari latar belakang masalah di atas permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah, Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam proses 
pembelajaran pada materi peta tematik pada siswa kelas X semester I di SMAN 1 
Karanganom Klaten?, Adakah perbedaan hambatan antara kelas yang 
mendapatkan pelajaran geografi materi peta tematik pada jam awal dan jam akhir 
pada siswa kelas X semester I di SMAN 1 Karanganom Klaten? Tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses belajar 
pada pokok bahasan peta tematik di SMAN 1 Karanganom Klaten, (2) Untuk 
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran 
kelas X di SMAN 1 Karanganom Klaten, (3) Untuk mengetahui perbedaan 
hambatan antara kelas yang mendapatkan pelajaran geografi materi peta tematik 
pada jam awal dan jam akhir pada siswa kelas X semester I di SMAN 1 
Karanganom Klaten.  

 Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1 Karanganom tahun 
ajaran 2006/2007 terdiri dari 320 siswa, guru geografi beserta metode, sarana dan 
relasi. Sampel dalam penelitian ini 2 kelas, yaitu kelas yang mendapatkan 
pelajaran geografi pada jam awal dan jam akhir. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan cluster random sampling, yakni peneliti memilih secara acak kelas 
mana dari 8 kelas yang ada yang hendak dijadikan sebagai sampel penelitian. 
Variabel dalam penelitian ini adalah hambatan dalam pembelajaran geografi 
dengan materi pokok peta tematik. Sub variabel penelitian ini yaitu: hambatan 
kemampuan guru dalam mengajar peta tematik, hambatan kemampuan siswa 
dalam menangkap materi peta tematik, hambatan penggunaan metode mengajar 
oleh guru, hambatan penggunaan sarana dan prasarana, hambatan relasi guru 
dengan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi, dan angket. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
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hambatan pembelajaran geografi materi peta tematik yang berupa uji hambatan 
belajar, estimasi rata-rata tingkat hambatan, dan deskriptif persentase, analisis 
perbedaan hambatan antara kelas pagi dan kelas siang dengan uji homogenitas, uji 
kesamaan rata-rata, uji normalitas, dan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMAN 1 Karanganom Klaten, (a) 
proses belajar pada pokok bahasan peta tematik di SMAN 1 Karanganom yang 
berlangsung selama 6 kali pertemuan secara umum cukup baik, dari analisis hasil 
observasi hanya pada sub materi pokok bahasan skala peta yang mempunyai 
kriteria jelek dengan skor 0,625 pada kelas siang. (b) berdasarkan faktor 
penyebab hambatan pada kelas pagi (1) faktor sarana mempunyai hambatan yang 
paling tinggi dengan skor 2,52, yaitu penggunaan media dan kondisi kelas, (2) 
kemampuan siswa dengan skor 2,46, terutama tingkat perhatian, minat dan 
motivasi siswa, (3) metode dengan skor 1,88, terutama dengan aktivitas siswa, (4) 
relasi dengan skor 1,72 dan (5) kemampuan guru dengan skor 1,68. Sedangkan 
pada kelas siang (1) kemampuan siswa mempunyai hambatan yang paling tinggi 
dengan skor 2,61, terutama berkaitan dengan perhatian, minat dan bakat, (2) 
sarana dengan skor 2,74, terutama tentang penggunaan media pembelajaran dan 
kondisi kelas, (3)  metode 2,08, terutama tentang penyampaian materi oleh guru 
dan aktivitas siswa,  (4) kemampuan guru dengan skor 1,90, terutama penguasaan 
materi oleh guru dan pengelolaan kelas dan (5) relasi dengan skor 1,78. (c) 
terdapat perbedaan hambatan dalam proses pembelajaran geografi materi peta 
tematik siswa kelas X semester 1 SMAN 1 Karanganom Klaten tahun ajaran 
2005/2006 antara kelas pagi dan kelas siang.  Hal ini dibuktikan dengan uji t 
dengan t hitung sebesar –2,313,  harga t hitung berada pada daerah penolakan Ho yaitu 
–1,99 > t > 1,99.  

Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya guru selalu menggunakan media 
pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi yang disampaikan. 
Guru harus lebih banyak memberikan tugas rumah kepada siswa agar siswa lebih 
memahami materi yang disampaikan, dan akan mendorong siswa untuk belajar 
diluar jam pelajaran. Siswa harus lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena 
dengan lebih aktif maka materi yang disampaikan guru akan lebih mudah 
dipahami. Sekolah seharusnya menyediakan sarana yang menunjang kegiatan 
pembelajaran, khususnya perpustakaan, dengan suasana perpustakaan yang 
nyaman maka siswa akan senang berkunjung ke perpustakaan untuk membaca 
buku. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 
♥ Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum 

tersebut tidak punya kemauan dan usaha untuk merubah keadaan pada diri 

mereka sendiri (Q.S Ar-Radu ayat 11). 
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♥ Sesungguhnya Allah SWT menyertai orang-orang yang sabar (Qs.Al. 

Baqoroh : 153). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian 

tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan 

bagian dari tujuan pembangunan nasional dalam usaha mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Upaya pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan 

upaya yang mendasar dan telah menjadi tekat bangsa Indonesia. Kalau disimak 

dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, pada alenia keempat nyata sekali 

diutarakan tekat tersebut yaitu : untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selanjutnya dalam UUD 1945 hal yang berhubungan dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa ini telah dinyatakan dan diatur pada bab VIII 

tentang pendidikan yang tertera pada pasal 31 sebagai berikut : 

Ayat 1  :  tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran  

Ayat 2  : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system 

pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (UUD 

1945 Pasal 31) 

 Untuk mengisi kemerdekaan nasional dalam pembangunan ini 

dibutuhkan sumberdaya manusia sebagai tenaga penggerak dalam pembangunan. 

Suatu bangsa berkewajiban menyelenggarakan perlindungan kepada seluruh 

lapisan masyarakat serta memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil dan 
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merata. Oleh sebab itu untuk memajukan kesejahtraan masyarakat , maka 

pendidikan nasional merupakan program utama suatu bangsa dalam memperbaiki 

taraf hidup masyarakat itu sendiri. Pendidikan nasional yang dilakukan suatu 

bangsa, khususnya Indonesia hendaknya berdasarkan Pancasila dan Undang - 

undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai- nilai 

agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap perubahan jaman. Pendidikan 

Nasional menciptakan peserta didik yang diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat secara adil dan merata serta dapat bertanggung jawab 

terhadap segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai- nilai agama dan 

kebudayaan nasional, sehingga kesejahtraan masyarakat tercipta dengan adil dan 

merata. Ini semua menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah. 

 Pendidikan merupakan keharusan bagi manusia, terutama anak-anak 

yang belum dewasa baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial. 

Seorang anak pada umumnya lahir pada suatu keluarga, maka kegiatan pendidikan 

itu selalu dimulai dalam lingkungan keluarga, dengan menempatkan Ayah dan Ibu 

sebagai pendidik. Akan tetapi karena kehidupan keluarga sehari-hari berlangsung 

secara rutin yang tidak direncanakan secara sistematis maka kegiatan 

kependidikan bagi anak-anak akan berlangsung secara tidak sistematis pula, 

muncul kebutuhan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak secara khusus 

dalam mempersiapkan mereka memasuki masyarakat dalam arti dapat berdiri 

sendiri dan dapat hidup layak bersama-sama dengan orang lain.  
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 Respon yang timbul dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut 

yaitu memasukkan anak usia sekolah ke sekolah yang merupakan lembaga 

pendidikan yang berencana serta terarah pada suatu tujuan yang disepakati 

bersama. Orang tua sebagai anggota keluarga ikut bertanggung jawab bagi 

pendidikan anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna dan berkualitas yang 

nantinya dapat dijadikan modal untuk masa depannya pada khususnya dan 

pembangunan nasional pada umumnya. 

 Dalam pembangunan sekarang, masih ditemukan berbagai kesenjangan 

di masyarakat.Antara lain disebabkan oleh faktor kondisi geografis atau sosial 

budaya, sehingga dapat menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai hal. Salah 

satu diantaranya ketertinggalan di bidang pendidikan tetap selalu muncul. Namun, 

dalam postulat yang ada bagi masyarakat desa tertinggal selama ini , belum 

dirasakan rendahnya pendidikan dapat berakibat suramnya masa depan mereka. 

Dengan demikian, tanpa peningkatan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar 

sekolah maka kualitas sumber daya manusia (SDM) kita tidak akan meningkat 

(http: // www. Depdiknas. Go.id ) 

Pada dasarnya kondisi pendidikan di Indonesia  menunjukkan bahwa 

masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus sekolah 

dasar ataupun sekolah menengah pertama. Banyak faktor yang berpengaruh pada 

kondisi tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor keadaan masyarakat, 

lingkungan alam juga berpengaruh seperti : jarak, lokasi, keterjangkauan tempat. 

Faktor sosial ekonomi orang tua dan tingkat pendapatan orang tua juga sangat 

mempengaruhi. Tingkat pendidikan seorang anak tidak dapat mencapai tingkat 
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yang lebih tinggi tanpa dipengaruhi partisipasi orang tua yang menyekolahkan 

anaknya. 

 Program Wajib Belajar 9 tahun pada umumnya diartikan sebagai 

kewajiban setiap warga Negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu 

dijenjang persekolahan tertentu atau wajib belajar pendidikan dasar sembilan 

tahun adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia 

bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk 

mengikuti pendidikan dasar 9 tahun sampai tamat. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 

tahun diatur oleh Undang-undang wajib belajar yaitu Undang-Undang yang 

mengatur kewajiban belajar dan hak setiap warga negara dalam hubungannya 

dengan kewajiban belajar serta sanksi atau akibat yang harus dipikul oleh negara 

yang tidak melaksanakan wajib belajar.Kewajiban belajar bagi warga negara yang 

berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar 

diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

warga negara Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka kewajiban belajar perlu dituntaskan dan 

disukseskan dengan dukungan pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan 

dasar 9 tahun sebagai mana yang dimaksud meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 

SLTP selama 3 tahun. Tetapi banyak hambatan dalam pelaksanaan program wajib 

belajar 9 tahun misalnya masih banyaknya siswa yang berasal dari keluarga tidak 

mampu sehingga pada anak usia sekolah terpaksa tidak bersekolah. Disamping 

orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anak sampai Sekolah Menengah 
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Pertama (SMP) biasanya ada juga selepas SD anak diminta membantu orang tua 

membantu mencari nafkah. 

Ada tiga kendala utama dalam program wajib belajar 9 tahun yaitu sikap 

mental orang tua terhadap pendidikan anak, ekonomi, jangkauan lembaga 

pendidikan. Sikap mental tersebut seperti : meskipun orang tuanya mampu 

menyekolahkan anak sampai SMP, namun sering juga ada dikalangan masyarakat 

enggan untuk menyekolahkan anak sampai SMP. Sikap yang demikian adalah 

salah satu kendala bagi suksesnya program wajib belajar 9 tahun. Faktor ekonomi 

keluarga dan keterjangkauan lembaga pendidikan juga merupakan faktor yang 

menenghambat program wajib belajar 9 tahun karena dengan jauhnya lokasi 

sekolah akan menambah tanggungan biaya bagi orang tua. Kendala lainnya pada 

daerah terpencil, Sekolah Menengah Pertama (SMP) biasanya berada dipusat kota 

kecamatan sedangkan bagi masyarakat desa terpencil yang transportasinya sulit 

sangat berat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari penelitian pendahuluan, 

menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah. 

Dari data monografi anak usia sekolah 7-15 tahun di Desa Sendang berjumlah 522 

orang.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini 



6 

 

Tabel 1.1 

Data Monografi Anak Usia 7-15 Tahun di Desa Sendang  
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 

 

NO DUSUN 
USIA 
7-12 

th 

MELAN 
JUTKAN 

TIDAK 
MELAN 
JUTKAN 

USIA 
13-15 

th 

MELAN 
JUTKAN 

TIDAK 
MELAN 
JUTKAN 

1 Kedung areng 43 42 1 27 26 1 

2 Sendang 22 22 - 13 10 3 

3 Godean 39 39 - 17 16 1 

4 Bendorejo 44 43 1 22 20 2 

5 Jajar 24 15 9 13 3 10 

6 Selopukang 21 18 3 13 4 9 

7 Gondang legi 19 14 5 14 2 12 

8 Nglegong 12 3 9 9 1 8 

9 Kolotoko 11 3 8 9 1 8 

10 Suko Gunung 17 9 8 14 3 11 

11 Kembang 35 31 4 21 5 16 

12 Prampelan 43 33 10 20 10 10 

JUMLAH 330 277 53 192 100 92 

Sumber : Data Monografi Desa Sendang tahun 2005 

 Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah anak usia 7-12 tahun di 

Desa Sendang yaitu sebanyak 330 anak sedangkan yang masih sekolah SD yaitu 

277 atau (83,9%) sedangkan jumlah anak usia 13- 15 tahun sebanyak 192 orang  

yang melanjutkan ke SMP yaitu 100 orang (52%) dan sisanya 145 orang yang 

tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah atau (27,7%). Sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan oleh DEPDIKNAS Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2008 

mengenai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yaitu 95 %. Dengan melihat 

kenyataan tersebut di atas, program pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan 
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oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu wujud 

tujuan nasional belum terlaksana dengan baik. 

Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

faktor- faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 

tahun bagi anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten 

Wonogiri. yaitu dengan judul :“Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib 

Belajar 9 Tahun Bagi Anak Usia Sekolah Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri. 

 

B. Permasalahan 

Desa yang digunakan dalam penelitian yaitu Desa Sendang pelaksanaan 

program wajib belajar 9 tahun  bagi anak usia sekolah masih terhitung rendah, faktor-

faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Program wajib belajar 9 tahun bagi 

anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri?  

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi 

anak sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat teoritis, hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan 

masyarakat di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan 

bagi pihak-pihak yang berkompeten seperti Pemkap Wonogiri dalam 

merumuskan kebijakan tentang pendidikan di daerahnya. Serta  memberikan 

informasi banyaknya anak yang tidak melanjutkan ke SLTP dan tidak tamat 

SLTP. Sehingga dapat memberikan saran bahwa pendidikan sangat penting 

bagi seseorang untuk dapat menunjang kemajuan suatu wilayah. Bagi anak 

usia sekolah dapat memberikan motifasi kepada anak untuk melaksanakan 

program wajib belajar 9 tahun. 

 

E. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kerancuan pengertian dan kesalahan tafsiran maka 

peneliti merasa perlu untuk menegaskan istilah : 

1. Faktor-faktor Penghambat  

Faktor-faktor penghambat ialah hal-hal atau kendala-kendala yang 

menghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 

sekolah di Desa Sendang  

2. Program Wajib Belajar 9 Tahun 

Adalah kewajiban anak umur 7-15 tahun untuk memperoleh pendidikan 

dan menamatkan sekolah dasar atau sederajat dan mengikuti sekolah lanjutan 

tingkat pertama/ SLTP atau sederajat sampai tamat ( Buku laporan Dirjen 
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Dikdasmen, Depdikbud 1995 tentang Bunga Rampai Kebijaksanaan Teknis 

Pembinaan Wajib Belajar ). 

3. Anak Usia Sekolah 

Anak usia sekolah adalah anak usia 7 s.d. 15 tahun ( termasuk anak cacat) 

yang menjadi sasaran Program wajib Belajar  9 Tahun.( http: www.gn-ota.or. id) 

4. Desa Sendang  

Merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Wonogiri yang 

terbagi dari 12 Dusun di Kabupaten Wonogiri dengan kondisi keadaan relief 

yang berbukit-bukit, jarak desa ini dengan pusat pemerintahan kecamatan 

adalah 7 km. memiliki luas wilayah 505,755 hektar, adapun luas wilayah itu 

digunakan sebagai daerah perladangan dan persawahan sehingga sebagian 

besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani kecil. 

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak 

Usia Sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri  Kabupaten Wonogiri. 

Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan di atas maka yang di 

maksud dengan judul faktor penghambat pelaksanaan program wajib  belajar 9 

tahun bagi anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri adalah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan 

progam wajib belajar 9 tahun pada anak usia 7-15 tahun untuk memperoleh 

pendidikan dan menamatkan Sekolah Dasar (SD) atau sederajad dan 

mengikuti Sekolah Menengah Pertama sampai tamat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika Penulisan Skripsi terdiri dari : 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi, yang terdiri dari halaman judul, pengesahan, 

motto dan persembahan , kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar 

lampiran dan abstraksi. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

Bab I Berisi  latar belakang, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi secara garis 

besar. 

Bab II Terdiri dari landasan teori, yang berisi tentang teori- teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Bab III Metode penelitian yang memuat jenis penelitian , populasi dan sampel 

penelitian , variabel penelitian , metode pengumpulan data, analisis 

data. 

Bab IV Pembahasan hasil penelitian yaitu data yang diperoleh akan ditulis dan 

dianalisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

Bab V Berisi penutup yang memuat simpulan dan saran- saran bagi 

pengembangan lebih lanjut hasil penelitian 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Meliputi daftar pustaka dan lampiran - lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

 

A. Program Wajib Belajar 9 Tahun 

1. Pengertian 

Wajib belajar 9 tahun adalah kewajiban anak usia 7-15 tahun untuk 

memperoleh pendidikan dan menamatkan sekolah dasar atau sederajat dan 

mengikuti sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat sampai tamat ( Buku 

laporan Dirjen Dikdasmen, Depdikbud 1995 tentang Bunga Rampai 

Kebijaksanaan Teknis Pembinaan Wajib Belajar ). 

Wajib belajar 9 tahun telah ditetapkan oleh presiden Soeharto tanggal 2 

mei 1994. orientasi pada prioritas program ini adalah penuntasan untuk 

memperoleh pendidikan SD-SLTP serta pendidikan untuk semua bagi 

anak usia 7-15 tahun. Pendidikan untuk semua mengandung penertian 

bahwa wajar 9 tahun ditujukan untuk semua anak Indonesia baik kaya-

miskin, kota-desa, atau berdasarkan perbedaan lainnya. 

(http://www.malang.ac.id) 

Wajib belajar diarahkan pada umumnya sebagai kewajiban setiap warga 

negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu dijenjang persekolahan 

tertentu ( Depdikbud, 1983 : 1 ) pelaksanaan wajib belajar diatur oleh Undang-

Undang wajib belajar, yaitu Undang-Undang yang mengatur kewajiban belajar 

dan hak setiap warga negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta 

sanksi dipikul oleh negara. 



12 

 

Menurut UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa jenjang pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam yaitu 

Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi ( Pasal 14 UU No 

20 tahun 2003 ). 

Dalam UU No 20 tahun 2003 dan Pasal 14 serta UU No 2 tahun 1989 

disebutkan bahwa warga negara yang berumur 6 tahun beranjak mengikuti 

pendidikan dasar, warga negara yang berusia 7 tahun berkewajiban mengikuti 

pendidikan dasar atau pendidikan setara sampai tamat. Menurut Inpres no 1 tahun 

1994 disebutkan bahwa kewajiban belajar bagi warga negara yang berusia 7-15 

tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar diselenggarakan dalam 

rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia. 

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah 

Indonesia telah mencanangkan bahwa mulai tahun 1994 pendidikan dasar yang 

selama ini dilaksanakan dalam jangka waktu enam tahun diubah menjadi sembilan 

tahun. Pendidikan dasar ini diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar 

dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Diharapkan,melalui 

pendidikan dasar sembilan tahun yang merupakan wajib belajar ini, anak didik 

yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke jenjang yang lebih tinggi telah 

mempunyai bekal yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

nasional.sejalan dengan dicanangkanya wajib belajar sembilan tahun ini, Presiden 

Soeharto dalam sambutan pada pembukaan rapat kerja nasional(Rakernas) 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1992 di Taman Mini Indonesia indah: 

Menyerukan dan menghimbau agar dalam batas kemampuan nya 

masyarakat Indonesia memberi dukungan dan mau memikul tanggung 
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jawab pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun yang akan dimulai pada 

Repelita VI. (http://www.bpkpenabur.or.id) 

Dukungan rakyat sangat diperlukan karena anggaran yang harus 

disediakan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun 

ini sangat besar, namun dengan membulatkan tekat yakni bahwa mutu sumber 

daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan keberadaannya. Atas dasar tersebut 

diatas maka kewajiban belajar perlu dituntaskan dan disukseskan dengan 

dukungan pemerintah, orang tua, dan masyarakat. 

 

B. Tingkat Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan  

Batasan tentang pendidikan sifat sasarannya adalah manusia, mengandung 

banyak aspek dan sifatnya sangat komplek. Karena sifatnya yang komplek itu, 

maka tidak sebuah batasanpun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti 

penting pendidikan. Di bawah ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan yang 

berbeda berdasarkan fungsinya 

a. Pendidikan Sebagai Proses Transpormasi Budaya sebagai proses transpormasi 

budaya pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu 

generasi kegenerasi yang lain. 

b. Pendidikan Sebagai Proses Pembentukan Pribadi sebagai proses pembentukan 

pribadi pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis terarah 

kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses 

pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan dan 
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berlangsung dalam semua situasi kondisi disemua lingkungan yang saling 

mengisi. 

c. Pendidikan Sebagai Proses penyiapan Warga Negara diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga 

Negara yang baik. 

d. Pendidikan Sebagai Penyiapan tenaga kerja diartikan kegiatan membimbing 

peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar 

berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

(Tirtorahardjo, 1994 : 34 - 38) 

Kesempatan pendidikan yang merata sangat penting artinya dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatnya kualitas pendidikan berarti 

meningkat pula kesadaran dan kesediaan warga masyarakat dalam menerima 

perubahan- perubahan tatanan kehidupan baru. Selanjutnya pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan akan berarti juga terbukanya 

peluang membuka lapangan kerja dan pendapatan bagi semua lapisan masyarakat 

yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Pendidikan sebenarnya telah ada sejak 

adanya manusia, meskipun kadar pendidkan pada saat itu masih sangat sederhana 

atau tradisional. Akibat laju perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan akan 

kebutuhan manusia semakin kompleks, maka corak pendidikan tradisional tidak 

mampu lagi memenuhi kebutuhan jaman. Oleh karena itu muncul lembaga 

pendidikan yang disebut sekolah. Awalnya pada masyarakat sederhana, 

pendidikan dimaksudkan untuk mengajarkan budaya , yaitu mengajarkan anak 

untuk mengetahui dan mengamalkan nilai- nilai dan tata cara yang berlaku dalam 
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masyarakat. Proses ini berjalan secara informal, anak belajar melalui pengamatan 

terhadap lingkungannya dan orang- orang yang terdekat dengan dia. Namun 

dalam masyarakat yang lebih komplek, makin banyak yang harus diketahui anak 

untuk bisa hidup dalam lingkungan masyarakatnya dengan baik.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar  peserta didik secara aktif mengembngkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan , kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara (UUSPN No.20 tahun 2003)  

Arti pendidikan secara luas adalah semua perbuatan dan usaha dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan pengalaman, kecakapan dan 

keterampilan ( mengalihkan kebudayaan) kepada generasi muda sebagai uasaha 

menyampaikan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya (Poerbakawatja, 1984:258) 

Jadi pendidikan tidak dipandang sebagai usaha pemberiaan informasi dan 

pembentukan keterampilan saja tetapi juga sebagai proses perubahan kearah yang 

lebih baik, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan 

individu dalam mencapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. 

2. Jalur pendidikan 

Jalur pendidikan dalam UU No.20 tahun 2003 dilaksanakan melalui dua 

jalur yaitu pendidikan jalur sekolah (formal) dan jalur pendidikan luar sekolah 

(non formal dan informal) yang saling melengkapi dan memperkaya. Jalur 

pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah 

melalui kegiatan belajar- mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. 
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Pendidikan keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang 

diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai, 

budaya dan nilai moral serta keterampilan. 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi(UU No. 

20 tahun 2003:8) pendidikan formal merupakan tempat dan saat yang tepat untuk 

membina seseorang dalam menghadapi masa depannya, karena dalam pendidikan 

formal lebih jelas tujuannya, arah serta wataknya. Secara umum, ciri-ciri 

pendidikan formal adalah a) memiliki kurikulum b) berjenjang c) berkelanjutan 

secara jelas d) Pada jenjang tertentu lulusan pendidikan formal memperoleh gelar 

akademis e) peserta didik diatur dalam undang-undang f) tenaga pendidik adalah 

yang memiliki kewenangan yang disebut guru dan dosen g) menggunakan system 

STTB atau ijazah bagi peserta yang tamat dan lulus. 

Mengacu pada pengertian pendidikan sesuai UU No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dilakukan di sekolah- sekolah yakni 

meliputi jenjang SD sampai perguruan tinggi. Bentuk yang dimaksud dengan 

pendidikan formal yaitu meliputi jalur sekolah formal SD/MI, SLTP/MTs, 

SMU/SMK/MA dan perguruan tinggi. Menurut Undang- Undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem  Pendidikan formal terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan 

Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Adapun tiga tingkat pendidikan itu sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan Dasar 
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Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar ( SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI ) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat (UUSPN tahun 2003) 

b.  Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas ( SMA) 

dan Madrasah Aliyah (MA). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK), atau bentuk lain. Pendidikan menengah 

umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan siswa. 

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis 

pekerjaan tertentu (UUSPN No.20 tahun 2003) 

c.  Pendidikan tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi 

yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau 

universitas ( Pasal 19 dan Pasal 20 UUSPN No.20 tahun 2003) 



18 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tingkatan- tingkatan dalam pendidikan adalah sebagai barikut: 

1. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama. 

2. Pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Umum 

3. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademi dan pendidikan profesional 

3. Fungsi dan tujuan pendidikan 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang RI 

No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga nagara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 disebutkan 

bahwa: Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

bertujuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan , kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, sera rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan berbangsa. 
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4. Rencana Strategik ( Renstra) Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang  

bidang Pendidikan. 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No 108 tahun 2004 tentang tata cara 

pertanggungjawaban kepala daerah, pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri 

telah menetapkan peraturan daerah No 14 tahun 2001 tentang rencana strategik 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2002-2005. Renstra adalah dokumen 

teknis strategis yang berisi tentang serangkaian rencana kegiatan mendasar yang 

akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kurun 

waktu tahun 2002-2005 berfungsi sebagai tolak ukur penilaiaan laporan 

pertanggung jawaban kepala daerah setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa 

jabatan. Selain itu RENSTRA juga berfungsi sebagai pedoman kepala daerah 

beserta perangkat derah dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanaan masyarakat. Arah dan kebijakan umum 

pembangunan daerah tahun 2005 tentang bidang  pendidikan  yaitu permasalahan 

mendasar di bidang pendidikan adalah rendahnya tingkat pendidikan rata-rata 

penduduk di Kabupaten Wonogiri antara lain disebabkan kurangnya kesadaran 

dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Hal  ini 

ditunjukkan dengan rendahnya akan partisipasi murni ( APM) yaitu pada SD/MI 

sebesar 70,98 % , SLTP/MTs sebesar 68,27 % dan SLTA/MA sebesar 50,57 pada 

tahun 2003. permasalahan lain yang menjadi penyebab adalah kurangnya 

kemampuan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan biaya 

yang terjangkau oleh masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan 
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yang memadai seperti gedung sekolah, alat peraga, buku, perpustakaan, 

laboratorium, tenaga guru dan lain-lain yang dapat mencukupi kebutuhan dan 

mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. 

Sasaran kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2005 yaitu: 

a. Meningkatkan angka partisipasi murni (AMP) pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, 

dan SLTA/MA 

b. Menurunkan angka DO (drop-out) pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, dan 

SLTA/MA. 

c. Meningkatkan jumlah penduduk yang melek huruf. 

d. Meningkatkan  lulusan kejar paket A, B dan C. 

e. Meningkatkan bangunan sekolah SD, SLTP dan SLTA. 

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan bagi tenaga pengajar dan 

tenaga kependidikan. 

g. Meningkatkan  partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. 

 

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Wajib Belajar 

9 Tahun 

Permasalahan kependidikan tidak lepas hubungannya dengan ruang 

dimana penduduk tersebut bertempat tinggal, sebab penduduk merupakan 

komponen dalam ruang. Menurut Bintarto ( 1986, : 17 ) Bahwa kajian geografi  

adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan 

alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Pada  masyarakat desa 

kondisi sosial ekonomi orang tua adalah  salah satu faktor yang berperan dalam 
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pendidikan anak yang pada umumnya kondisi sosial ekonomi masyarakat hanya  

sebagai petani, buruh dan pedagang. Kondisi sosial ekonomi orang tua 

mempengaruhi tingkat pendidikan anak dalam hubungannya dalam kemampuan 

menyekolahkan anak mereka, antara lain : tingkat pendidikan orang tua, Pekerjaan 

Orang tua, Pendapatan orang tua, Jumlah tanggungan orang tua dan sebagainya. 

Dari pernyataan diatas, telah disinggung tentang hubungan dan keterkaitan 

antara manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial yang akan selalu berpengaruh terhadap gejala fenomena yang terjadi pada 

ruang tersebut, tidak terkecuali dengan permasalahan kependidikan yang terjadi di 

Desa Sendang, dapat diidentifikasikan bahwa faktor penghambat pelaksanaan 

program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah dapat disebabkan oleh: 

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi perananya dimasa yang akan 

datang. Dengan tingkat pendidikan orang tua yang dimilikinya akan dapat 

mengarahkan anak- anaknya didalam proses pendidikannya. Hal ini dapat kita 

lihat dengan adanya kecenderungan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi akan menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga 

mereka akan memiliki minat yang lebih tinggi untuk menyekolahkan anak- 

anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. 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, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak 
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mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(UUSPN,2003:2) Dengan Pendidikan formal yang ditempuh orang tua akan 

berpengaruh pada kelanjutan sekolah anak mereka. Orang tua yang memiliki 

pendidikan tinggi akan mempunyai dorongan untuk memperbaiki hidupnya dan 

keluarganya, disamping akan memberikan pertimbangan yang rasional dalam 

menghadapi suatu masalah yang berpengaruh pada pandangan dan wawasannya. 

Demikian juga dengan pendidikan anak mereka, orang tua akan memotivasi yang 

besar untuk menyekolahkan anak mereka. 

Usman Gani dalam salah satu penelitian menyatakan bahwa perbedaan 

tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kesempatan pendidikan anak 

dan terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan orang tua dan 

tingkat pendidikan anak ( Gani, 1989: 491 ).maksudnya bahwa orang tua yang 

memiliki pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pula pada pendidikan anak 

mereka agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya. 

2. Tingkat Pendapatan Orang Tua 

Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang 

sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestrasi 

(Sumardi dan Ever, 1982: 92). Pendapatan adalah imbalan yang diterima dari 

menyediakan kemahiran manusia dan sebagai ganjarannya mereka akan 

memperoleh gaji, upah (Sukirno,1982:361) pendapatan orang tua (Kepala 

keluarga) digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan keluarga, karena 

pendapatan orang tua merupakan sumber untuk memperoleh semua kebutuhan 

yang diinginkan termasuk kebutuhan pendidikan. Pendapatan orang tua diperoleh 
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dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan (Sumardi dan Evers, 1982:225). 

Kemisikinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi 

kebutuan yang pokok. Mereka dikatakan dibawah garis kemiskinana apabila 

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebuthan hidup yang paling pokok 

seperti : pangan, pakaian, papan, dan sebagainya (Emil Salim, 1984:2). 

Sehubungan dengan kemampuan untuk menyekolahan anak mereka, maka 

pendapatan orang tua rendah akan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang paling pokok apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain seperti : 

pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tingkat pendapatan orang tua dalam 

hubungannya dengan pendidikan anak yaitu orang tua yang mempunyai 

pendapatan tinggi akan mampu menyekolahkan anak mereka sebaliknya jika 

pendapatan rendah maka kurang mampu dalam menyekolahkan anak. Rendahnya 

tingkat pendapatan keluarga berpengaruh pada pendidikan anak seperti dalam 

penelitian Gani memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif antara 

penghasilan orang tua dengan pendidikan anak ( Gani ,1998 : 70).  

Berdasarkan penyelidikan tentang anak-anak putus sekolah yang 

dilaporkan oleh UNESCO antara lain menyimpulkan bahwa putus sekolah lebih 

banyak terjadi pada sekolah-sekolah di desa daripada di kota. Faktor utama yang 

menyebabkan adalah kemiskinan atau ketidakmampuan orang tua untuk 

membiayai anak-anaknya. 

3. Jumlah Tanggungan Orang Tua 

Semakin banyak jumlah tanggungan orang tua maka berarti dana yang 

dibutuhkan akan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal 
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ini berdampak pada alokasi dana yang diberikan untuk membiayai pendidikan 

bagi anak-anak mereka, semakin banyak tanggungan dalam keluarga maka dana 

yang dialokasikan tidak dapat bermanfaat bagi masa depan anak. Jumlah 

tanggungan keluarga dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: 

a. Tanggungan sebanyak 10 orang atau lebih dapat dikatakan sangat banyak. 

b. Tanggungan sebanyak 7-9 orang dapat dikatakan banyak 

c. Tanggungan sebanyak 5-6 orang dapat dikatakan sedang 

d. Tanggungan sebanyak 1-4 orang dapat dikatakan sedikit. 

(Sumardi, Evers, 1985:133) 

4. Faktor  Lingkungan Tempat Tinggal 

Lingkungan sosial adalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan 

sesamanya (Depdikbud,1989:32) manusia tidak dapat hidup sendiri , sesuai 

kodratnya manusia memerlukan hidup bersama dan hidup bermasyarakat. 

Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan secara umum. tempat tinggal 

orang tua memacu dalam mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak mereka. 

Orang tua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk 

menyekolahkan anaknya sebaliknya orang tua yang tinggal dalam masyarakat 

yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula 

untuk menyekolahkan anaknya. Pendidikan Nasional dalam kaitannya dengan 

Rencana Wajib Belajar 9 tahun  Mengemukakan sebagai berikut : 

Permasalahan yang harus diperhatikan dalam wajib belajar 9 tahun antara 

lain:keadaan sosial budaya masih adanya anggapan sebagian orang tua bahwa 
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pendidikan tinggi tidak menjamin hari depan yang lebih baik bagi anaknya 

terbukti banyaknya lulusan  SLTP, SLTA dan sarjana masih menganggur. 

Muis dalam jurnal kependidikan ( 1989 : 89) 

5. Faktor Jarak dari rumah ke sekolah 

Jarak adalah sebagai sesuatu yang dapat diukur, adalah dasar dari studi 

geografi ( Magribi,1999 :13 ) jarak menjadi obyek utama dalam pembicaraan 

mengenai karakteristik suatu kawasan di atas permukaan bumi. Penggunaan jarak 

menjadikan para ahli geografi lebih memahami beberapa bagian menarik dari 

distribusi suatu kawasan, karakteristik, vegetasi, tanah, iklim serta karakteristik 

masyarakat yang hidup di dalamnya apakah mampu beradaptasi atau bahkan 

mendominasi lingkungan mereka. Signifikasi biaya dan jarak ada beberapa 

kesimpulan yang dapat ditarik pada bagian ini, di antaranya adalah dalam 

mempelajari jalan , kualifikasi jarak geografi dapat dinyatakan juga dalam ”biaya” 

dari jarak tersebut, biaya dari jarak adalah refleksi dari topografi contoh penduduk 

dengan kemampuan ekonomi yang baik cenderung mencari lokasi tempat tinggal 

yang jauh dari pusat kota dan terletak pada zone biaya terjauh, aspek dari biaya 

jarak adalah waktu jarak. Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh lokasi relatif. 

Lokasi relatif suatu wilayah atau tempat yaitu kedudukan wilayah atau tempat 

yang bersangkutan dalam hubungan dengan faktor alam dan budaya yang ada 

disekitarnya. Lokasi menggambarkan keterjangkauan, perkembangan dan 

kemajuan suatu wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain (Sumaatmadja, 

1986:43) 
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Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan sukarnya suatu daerah 

mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka 

semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. Hal ini berkaitan dengan jarak, 

Berkaitan dengan jarak semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah 

kontak terjadi ( Bintarto 1979 : 16 ). Dari sini dapat disimpulkan bahwa jarak 

yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya. ari 

pengertian diatas jelas bahwa dengan jarak yang jauh antara rumah dan sekolah 

sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah. 

6. Fasilitas Jalan 

Pembangunan jaringan jalan mulai meluas setelah kendaraan motor 

mulai digunakan. Kendaraan bermotor dan jalan raya menjadi suatu jenis 

angkutan darat, kendaraan bermotor merupkan sarana dan jalan raya merupakan 

prasarana angkutan. Alat angkutan ini berkembang cepat, sehingga perannya ikut 

menentukan perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial, politik di banyak 

negara di dunia. 

 Jalan adalah prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi 

segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di 

peruntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Pengertian jalan tidak 

terbatas pada jalan pada permukaan tanah, akan tetapio termasuk jalan yang 

melintasi sungai besar/danau/laut, dibawah permukaan air dan diatas permukaan 

tanah.  

Menurut perannya jalan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jalan 

arteri (yang melayani angkutan arteri), dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan 
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tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, jalan kolektor yang melayani 

angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri : perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-

rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

 Fungsi jalan dibedakan menjadi : (1) Fungsi jalan primer kelas I atau 

lebih sering disebut dengan jalan propinsi karena berfungsi menghubingkan jalan 

antara kota-kota penting, atau mrnghubungkan pusat industri kepelabuhan atau 

bandara, jalan digunakan untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi yang 

bertonase besar. ( 2) Fungsi jalan sekunder kelas II merupakan jalan antar kota 

yang lebih kecil Kecamatan, biasanya dilalui kendaraan yang berkecepatan sedang 

sampai tinggi, dengan bobot sedang (3) Fungsi jalan penghubung kelas III atau 

kolektor merupakan jalan sejenis atau berlainan jenis (Ditjen Bina Marga 1976 

dalam tesis Putro 2002 : 55 ).  

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas jalan juga berperan 

penting dalam mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah. 

7. Fasilitas Transportasi 

Transportasi adalah suatu ukuran mengenai hubungan antara beberapa 

kawasan, dan merupakan salah satu bagian penting dari ilmu Geografi. (Maqribi, 

1999 : 1) pengertian lain dari transportasi adalah pergerakan barang- barang atau 

seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan menyangkut 

bidang yang luas. Hampir seluruh kehidupan manusia tidak terlepas dari  

keperluan akan pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai perpidahan barang 

dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan tumbuh dan 

berkembang sejalan dengan majunya tingkat kehidupan dan budaya manusia. 
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Kehidupan masyarakat yang maju ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang 

dimungkinkan oleh tersedianya fasilitas pengangkutan yang cukup. 

Sejak dahulu transportasi berperan sebagi urat nadi kehidupan ekonomi, 

sosil, budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya 

sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan 

diselenggarakan secara terpadu, tertib, dan efisien dalam menunjang dan sekaligus 

menggerakkan dinamika roda pembangunan untuk mendukung mobilitas manusia, 

barang dan jasa. Mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan hubungan 

internasional yang lebih memantapkan kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

Fasilitas transportasi adalah sektor yang sangat penting karena 

transportasi sebagai sarana seseorang untuk melakukan perjalanan,keterkaitan 

dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya sarana dan prasarana transportasi 

mempengaruhi anak untuk melanjutkan pendidikannya. Semakin banyak sarana 

dan prasarana , maka mempermudah anak untuk pergi ke sekolah. Dengan 

demikian jelas bahwa sarana transportasi juga sangat berpengaruh dalam 

mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,2002:108) 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang mempunyai anak usia 

wajib belajar (7-15 tahun ) yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah di 

Desa Sendang dengan jumlah populasi sebanyak 145 orang, tersebar di 8 dusun  

dengan pertimbangan karena 4 dusun yang terdiri dari dusun Kedungareng, 

Sendang, Godean, Bendorejo tersebut sudah banyak yang melanjutkan sampai 

tamat SMP. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini 

ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat program wajib belajar 9 

tahun bagi anak usia sekolah di Desa tersebut. 

 

B. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel  adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002 :109) dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah teknik 

proporsional random sampling yakni secara proporsional untuk setiap dusun yang 

pengambilannya dengan cara acak atau random. Teknik acaknya dengan 

menggunakan sistem undian. Yaitu hanya sebagian orang tua dari anak usia 

sekolah 7-15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah yang ada di 

Desa Sendang. Jika subyeknya lebih dari 100 maka pengambilan sampel antara 

10%- 15% atau 20%-25% ( Arikunto, 2002: 112) 
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 Random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara random. 

Dalam random sampling semua individu pada sub populasi baik secara sendiri- 

sendiri maupun secara bersama- sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Arikunto, 2002 : 111) cara random sampling yang 

dipergunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah cara undian. 

Langkah- langkah yang tempuh adalah sebagai berikut:  

1.Menetapkan bahwa sampel diambil dengan proporsi 25% dan jumlah populasi 

yang ada. 

2. Menetapkan daftar nama – nama individu yang memenuhi syarat- syarat 

sebagai anggota populasi. 

3. Membagi daftar nama tersebut menjadi 8 bagian, yaitu berisi nama responden   

orang tua yang anaknya tidak sekolah atau putus sekolah di tiap- tiap dusun. 

4. Memberi nomor urut pada semua individu sesuai dengan dusunnya, kemudian 

menulisnya pada guntingan kertas kecil- kecil yang sudah disiapkan. Setelah itu 

digulung dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. 

Kotak I untuk dusun Jajar 

Kotak II untuk dusun Selopukang 

Kotak III untuk dusun Gondang Legi 

Kotak IV untuk dusun Nglegong 

Kotak V  untuk  dusun Kolotoko 

Kotak VI untuk dusun Soko Gunung 

Kotak VII untuk dusun Kembang 

Kotak VIII untuk dusun Prampelan 
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5. Mengocok gulungan – gulungan kertas pada masing- masing kotak tersebut 

sehingga betul- betul tercampur , kemudian mengambil gulungan kertas dan 

masing- masing kotak sebanyak yang dibutuhkan ntuk menjadi anggota sampel. 

6. Mencatat nomor- nomor yag terlampir pada daftar sampel sesuai dengan sub 

populasi. 

 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Desa Populasi Sampel % 

1. Jajar 20 5 14,7 

2. Selopukang 15 3   8,7 

3. Gondang legi 18 4 11,8 

4. Nglegong 17 4 11,8 

5. Kolotoko 16 4 11,8 

6. Soko gunung 19 4 11,8 

7. Kembang 20 5 14,7 

8. Prampelan 20 5 14,7 

Jumlah 145 34 100 

Sumber : Data Monografi Desa Sendang tahun 2007 

Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya 145 kepala keluarga 

maka sampel diambil 25% sehingga jumlah sampel adalah 34 kepala keluarga. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Dengan sub variabel : 

1. Tingkat pendidikan orang tua 
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Yaitu tingkat pendidikan yang telah ditempuh orang tua di bangku sekolah 

secara formal atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali. 

2. Tingkat pendapatan orang tua yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan 

pokok dan pekerjaan sambilan/sampingan ( jika mempunyai sampingan ) 

3. Pekerjaan orang tua 

4. Faktor lingkungan tempat tinggal yaitu jumlah orang yang berpendidikan di 

lingkungan tempat tinggal tersebut dan kesadaran orang tua terhadap 

pentingnya suatu pendidikan 

5. Fasilitas Jalan 

6. Jarak Tempuh 

7. Fasilitas Transportasi. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Angket 

Metode angket adalah suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka jika 

jawaban tidak ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatife 

jawaban telah disediakan (Husain Umar, 1999:49) metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan program wajib 

belajar 9 tahun yang ada di Desa Sendang, pengumpulan data dengan cara 

menyebar angket kepada responden. 
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2.  Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, dalam penggunaan metode ini dilakukan 

kepada responden untuk menggali data yaitu dengan cara bertanya langsung 

kepada responden yang mempunyai anak usia 7-15 tahun yang tidak melanjutkan 

sekolah atau putus sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten 

Wonogiri yang diharapkan sebagai pelengkap dan dapat digunakan memperjelas 

dari data angket. 

3. Metode observasi 

Metode observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis gejala yang 

tampak pada obyek penelitian (Rachman,1988:63). Dengan metode ini , diadakan 

pengamatan langsung pada daerah penelitian untuk memperoleh gambaran 

mengenai keadaan penduduk dan keterangan-keterangan lain yang membantu 

dalam penelitian ini. 

4. Metode Dokumentasi 

Yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang  jumlah dan 

identitas kepala keluarga yang memiliki anak usia 7-15 tahun dan  data dari 

sumber resmi atau asli yang ada dan data lain penunjang penelitian ini pada 

Monografi Desa Sendang Kecamatan Kabupaten Wonogiri. 
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E. Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif persentase (DP) metode ini digunakan untuk mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di 

Desa Sendang kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.dengan rumus sebagai 

berikut . 

 DP = %100×
N
n

 

Keterangan : 

n : Adalah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai    ( Mohammad Ali, 1993: 186 ) 

Analisis data penelitian yang digunakan dengan tujuan penelitian, 

sehingga digunakan analisis presentase. Hasil analisis dipresentasikan dengan 

tabel kriteria deskriptif presentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat bersifat 

kualitatif. Dalam angket penelitian ini terdapat 25 item (daftar pertanyaan) dengan 

masing-masing mempunyai alterntif jawaban. 

 Jawaban A dengan skor nilai 4 

 Jawaban B dengan skor nilai 3 

 Jawaban C dengan skor nilai 2 

 Jawaban D dengan skor nilai 1 

Untuk menentukan kriteria penskoran adalah sebagai berikut : 

1. Persentase skor maksimal (4 : 4) x 100% = 100% 

2. Persentase skor minimal    (1: 4) x 100%  = 25% 

3. Rentang                              100% - 25%    = 75% 

4. Panjang kelas interval        75% : 4           = 18,75% 
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Tabel 3.2 

Kriteria Deskriptif Presentase 

 

Interval Kriteria Tingkat Hambatan 

25,00 %-43,75% Sangat Rendah 

43,76%-62,50% Rendah 

62,51%-81,25% Tinggi 

81,26-100 Sangat Tinggi 

Sumber : (Hasil olah data) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan peneliti kemukakan hasil-hasil penelitian dan 

pembahasannya, dimana di dalamnya terkandung deskripsi variable-variabel 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian secara umum. Untuk mempermudah 

mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan penelitiannya, maka pada bab ini 

akan diperinci dalam:  

a. Kondisi daerah penelitian. 

b. Hasil dan pembahasan hasil pengujian.Berdasarkan data-data yang diperoleh 

dan observasi studi lapangan maka peneliti dapat mengungkapkan hasil 

penelitian dan pembahasan sebagai berikut : 

 

A. Kondisi Umum Desa Sendang  

Kondisi umum daerah penelitian ini adalah kondisi fisik Desa Sendang 

yang terdiri dari letak, luas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini 

diungkapkan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai keadaan daerah 

penelitian yang akan diteliti 

1. Letak Daerah Penelitian 

Letak daerah penelitian yaitu letak secara astronomis dan letak secara 

administratif serta luas daerah penelitian untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

sebagai berikut. 
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a. Letak Astronomis 

Secara astronomis letak  desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri terletak pada 07  49’ 26” LS sampai 07 51’50” LS 

dan 110 52’ 2” BT sampai 0111  55’ 16” BT (untuk lebih jelasnya lihat 

peta pada lampiran hal 71 )Sumber : Peta Rupa Bumi 

b. Letak Administratif 

Batas Administrasi Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten 

Wonogiri adalah sebagai berikut:  

1) Sebelah utara  : Selogiri 

2) Sebelah Selatan  : PBS Waduk Gajah Mungkur 

3) Sebelah Barat  : Gumiwang lor Woryantoro 

4) Sebelah Timur  : Wuryorejo 

Berdasarkan Letak secara administratif desa sendang terletak di 

Kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri dan memiliki 12 dusun yaitu : 

1) Dusun Kedungareng 

2) Dusun Sendang 

3) Dusun Godean 

4) Dusun Bendorejo 

5) Dusun Jajar 

6) Dusun Selopukang 

7) Dusun Gondanglegi 

8) Dusun Nglegong 

9) Dusun Kolotoko 
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10) Dusun Sokogunung 

11) Dusun Kembang 

12) Dusun Prampelan 

Jarak desa ini dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 7 km 

dengan ketinggian desa dari permukaan air laut 500 m, sedangkan luas 

Desa Sendang adalah 505,75 Ha. 

 

2. Tata Guna Lahan Desa Sendang 

Wilayah Desa Sendang terdiri dari 12 dusun dan wilayahnya merupakan 

daerah perbukitan dan pegunungan dengan luas wilayah 505,75 ha dan 

ketinggian 500 m di atas permukaan air laut.Topografi suatu wilayah 

mempengaruhi kegiatan penduduknya. Desa Sendang yang sebagian besar 

(66,7%) penduduknya hidup bertani, maka topografi suatu wilayah berperan 

sangat penting. Pertanian lebih mudah diusahakan di daerah datar jika 

dibandingkan dengan daerah yang topografinya terlalu kasar miring atau 

terlalu berombak. 

Topografi suatu wilayah akan mempengaruhi kelancaran aktivitas 

penduduknya. Topografi yang datar memberikan kemudahan bagi 

penduduknya untuk berhubungan dengan daerah lain, sebaliknya daerah yang 

bergunung- gunung akan menyulitkan penduduknya untuk beraktifitas atau 

berhubungan dengan daerah lain. Keadaan topografi Desa Sendang yang 

berupa perbukitan dan di bawah pegunungan menyebabkan daerah tersebut 

sulit untuk dijangkau dan sulit untuk berhubungan dengan daerah lain harus 
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menempuh kurang lebih 5 km untuk menuju ke jalan raya kemudian di 

lanjutkan dengan anggkutan umum untuk pergi ke kota. dengan keadaan 

seperti itulah menyebabkan faktor aksesibilitas Desa Sendang sangat sulit di 

jangkau dan saran transportasi yang ada juga sangat jarang di lewati. 

  

Penggunaan lahan di Desa Sendang sebagian besar adalah untuk sawah,  

kehutanan, pemukiman, perladangan serta perkebunan. Sedangkan sisanya 

pergunakan untuk kegiatan lain-lain seperti : makam, tempat ibadah, jalan dan 

sebagainya. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 4.1 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Penggunaan Lahan di Desa Sendang tahun 2007 

 

No Jenis Penggunaan Luas (Ha) Persentase (%) 

1. Sawah 200 39,5 

2. Hutan 133,7016 26,4 

3. Pemukiman 88,09 17,.4 

4. Ladang 38,35 7,4 

5. Perkebunan 38,291 7,6 

6. Lain-lain 7,320 1,5 

 Jumlah 505,755 100,00 

   Sumber : Monografi Desa Sendang ,2007 
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Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar (39,5%) digunakan 

untuk sawah, sedangkan lahan untuk hutan menempati urutan kedua yaitu 26,4% 

pemukiman urutan ketiga yaitu (17,4) ladang dan perkebunan masing-masing 

7,6%  dan 7,6%  serta untuk lain-lain sebesar 1,5%  

 

3. Penduduk  

Penduduk Desa Sendang dari tahun ke tahun selalu mengalami 

perubahan, perubahan penduduk tersebut disebabkan berbagai faktor antara 

lain  adalah jumlah kelahiran jumlah kematian dan migrasi penduduk yang 

terjadi. Berdasarkan data Monografi Desa Sendang tahun 2007, jumlah 

penduduk Desa Sendang seluruhnya tercatat 3540 jiwa dengan perincian 1789 

jiwa penduduk laki-laki dan 1781 jiwa penduduk perempuan. Tabel berikut ini 

menyajikan rincian jumlah penduduk Desa Sendang menurut kelompok umur 

dan jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Komposisi Penduduk Desa Sendang  

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Usia tahun 2007 

 

No Kelompok umur Pria Wanita Jumlah % 

(1) (2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1. 0 - 4 267 276 543 15,2 

2. 5 - 9 167 169 336 9,4 

3. 10 - 14 163 162 325 9,10 

4. 15 - 19 163 164 327 9,15 

5. 20 -  24 165 168 333 9,3 

6. 25 - 29 170 170 340 9,5 



41 

 

No Kelompok umur Pria Wanita Jumlah % 

7. 30 - 39 182 181 363 10,16 

8. 40 - 49 168 172 340 9,52 

9. 50 - 59 164 105 269 7,53 

10. 60 tahun ke atas 180 214 394 11 

 Jumlah 1789 1781 3570 100,00 

Sumber : Monografi Desa Sendang tahun 2007 

 

4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sendang  

Maksud dari mata pencaharian penduduk di sini adalah semua jenis 

kegiatan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan atau penghasilan-

penghasilan untuk kehidupan perseorang atau keluarga. Penduduk Desa Sendang 

tidak semuanya bekerja di sektor pertanian, tetapi ada juga yang melakukan 

aktifitas ekonomi di sektor lainnya. Secara terperinci keadaan mata pencaharian  

penduduk di Desa Sendang tahun 2007 dapat di lihat sebagai berikut 

Tabel 4.3  

Jenis mata pencaharian penduduk Desa Sendang 

No Jenis mata pencaharian Jumlah Persentase (%) 

1. Petani 957 66,7

2. Buruh tani 139 9,7

3. Pedagang 97 6,7

4. Buruh bangunan 118 8,2

5. Pegawai negeri/ TNI 23 1,7

6. Pensiunan 19 1,3

7. Lain-lain 82 5,7

Jumlah  1435 100,00

Sumber : Data monografi Desa Sendang tahun 2007 
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Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar (66,7%) mata 

pencaharian penduduk Desa Sendang adalah sektor pertanian, hal ini terlihat 

dari jumlah petani 957 orang ( 66,7% ) buruh tani  sebanyak 139 orang 

(9,7%). Jenis pekerjaan penduduk lainnya, bila dibandingkan dengan mereka 

yang bekerja disektor pertanian yang menonjol adalah buruh bangunan 

sebanyak 118 orang (8,2% ) pedagang 97 orang ( 6,7% ) pegawai negeri sipil 

23 orang ( 1,7%) pensiunan sebanyak 19 orang ( 1,3% dan lain-lain sebanyak 

82 orang  (5,7% ) 

5. Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sendang terbanyak adalah 

tamatan SD yaitu sebanyak 1566 yang terdiri dari 738 laki-laki dan 728 

perempuan.Sedangkan tamat SMP sebanyak 391 yang terdiri dari 214 laki-laki 

dan 177 perempuan. Tamatan SMA sebanyak 292 yang terbagi dari 184 laki-

laki dan 108 perempuan dan 1234 orang tidak tamat SD. Dengan jumlah 

tersebut, maka pendidikan bagi anak usia sekolah sangatlah penting. 

Tabel 4.4 

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sendang 

 

Dusun 
Tidak 
Tamat 

SD 

Tamat 
SD 

Tamat 
SLTP 

Tamat 
SLTA 

Tamat 
Diploma 

Tamat 
Sarjana 

Kedung Areng 206 256 42 46 7 2 

Sendang 60 91 31 39 6 4 

Godean 84 143 61 61 7 15 

Bendorejo 96 151 34 49 4 6 

Jajar 114 124 42 5 3 1 
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Dusun 
Tidak 
Tamat 

SD 

Tamat 
SD 

Tamat 
SLTP 

Tamat 
SLTA 

Tamat 
Diploma 

Tamat 
Sarjana 

Selopukang 114 131 32 11 - - 

Gondang Legi 132 112 32 4 - - 

Nglegong 41 38 11 5 - - 

Kolotoko 37 36 10 3 - - 

Suko Gunung 58 59 11 17 - - 

Kembang 147 161 23 23 - - 

Prampelan 143 168 29 29 - - 

Jumlah 1234 1566 391 292 27 28 

Sumber : Data Monografi Desa Sendang 

 

Secara umum pendidikan penduduk Desa sangat rendah, meskipun 

sudah ada yang menyelesaikan sampai jenjang SMA atau bahkan perguruan 

tinggi. Tetapi rendahnya  suatu pendidikan terkait dengan mata pencaharian, 

dengan pendidikan yang hanya tamat SD, maka rata-rata penduduk hanya 

bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga pendapatan yang di 

dapatkannya hanya  cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. 

6. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi 

a. Sarana Ibadah  

Penduduk Desa Sendang sebagian besar beragama islam yaitu 

berjumlah 3520 orang dan penduduk yang beragama katolik berjumlah 50 

orang. Fasilitas yang ada untuk melakukan ibadah bagi penduduk setempat 

terutama adalah untuk umat Islam. Adapun keadaan sarana ibadah Desa 

Sendang tahun 2007 terdiri dari 3 masjid dan 6 mushola yang tersebar di 

Desa Sendang. 
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b. Sarana Pendidikan 

Penduduk memerlukan fasilitas pendidikan untuk memperoleh 

pelayanan pendidikan. Dengan demikian keberadaan sarana pendidikan di 

suatu daerah itu sangat diperlukan. Sarana pendidikan yang ada di Desa 

Sendang, terdiri dari : 

1) Taman Kanak-Kanak : 2 buah 

2) Sekolah Dasar Negeri : 3 buah 

Di Desa Sendang ini belum memiliki sarana pendidikan yang lebih 

tinggi, yaitu SLTP dan SLTA sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan 

sekolah yang lebih tinggi harus pergi ke luar daerah. Sedangkan SLTP 

yang yang berdekatan terletak di daerah Kaloran berjarak 5 Km dari Desa 

Sendang. 

c. Sarana Kesehatan 

Desa Sendang belum memiliki sarana kesehatan yang memadai, 

yang ada hanya bidan Desa. Sedangkan sarana dan prasarana kesehatan 

yang sudah lengkap seperti puskesmas yang berada di Ibukota Kecamatan, 

rumah sakit berada di Ibukota Kabupaten dan Jenis pelayanaan kesehatan 

yang lain yaitu posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) , yang apabila dilihat 

secara kuantitas sudah memadai yaitu sebanyak 5 buah, akan tetapi jika 

dilihat secara kualitas masih jauh dari yang diharapkan.  

Walaupun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan 

sudah ada, yaitu mereka segera memeriksakan ke bidan Desa atau 

Puskesmas jika ada keluarga atau warga yang sakit, namun apabila ke 
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Puskesmas yang terletak di kota Kecamatan mereka mengalami kesulitan 

karena di Desa Sendang tidak banyak sarana angkutan umum.  

d. Sarana Perhubungan  

Prasarana perhubungan di Desa Sendang yang ada hanya berupa 

berupa jalan batu dan makadam sehingga dengan keadaan tersebut kurang 

menunjang aktivitas sehari-hari penduduk, apalagi sarana transportasi 

umum yang melewati dusun-dusun tersebut sangat jarang.Sedangkan 

sarana transportasi yang bisa digunakan oleh penduduk untuk beraktifitas 

sehari-hari adalah menggunakan sepeda motor bagi yang memilikinya, 

sementara mereka yang tidak memiliki kendaraan, mereka melakukannya 

dengan berjalan kaki  selama 5 Km menuju ke jalan raya  kemudian 

dilanjutkan naik kendaraan umum. 

 

B.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di Desa 

Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Data diambil menggunakan 

angket dari 34 responden orang tua yang anaknya tidak sekolah. Ada tujuh faktor 

yang diprediksi menjadi penghambat pelaksanaan program wajib belajar sembilan 

tahun di desa tersebut, antara lain: 1) tingkat pendidikan orang tua, 2) kesadaran 

orang tua tentang pendidikan, 3) pendapatan orang tua, 4) pekerjaan orang tua 5)  

jarak tempuh 6) fasilitas jalan 7) sarana transportasi 
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1. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tingkat pendidikan seseorang merupakan unsur yang turut serta 

membentuk kepribadian seseorang karena tingkat pendidikan dapat 

mempengaruhi persepsi dan tingkah laku serta pola pikir seseorang dalam 

masyarakat. Dari hasil penelitian terhadap 34 responden dapat diketahui 

secara umum tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor penghambat 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Sendang karena tingkat 

pendidikan orang tua tergolong rendah.  

Hal ini di dukung dari hasil penelitian responden orang tua anak yang 

tidak sekolah atau putus sekolah menyatakan bahwa tingkat pendidikan orang 

tua di daerah penelitian ternyata masih rendah seperti tampak pada tabel 

berikut 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5  

Tingkat Pendidikan Orang Tua 

 

Tingkat pendidikan 
Ayah Ibu 

F % f % 

SMA 0 0 0 0.00 

SMP 0 0 0 0.00 

SD 34 100 30 88.2 

Tidak sekolah 0 0 4 11.8 

Jumlah 34 100 34 100 

 Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 ( Lampiran No 5 hal  84) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa salah satu faktor 

penghambat pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun adalah 

rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Hal ini tunjukkan dari hasil penelitian 



47 

 

bahwa semua responden orang tua anak yang tidak sekolah atau putus sekolah 

hanya berpendidikan SD sebanyak 88,2% bahkan ada yang tidak sekolah 

sebanyak 11,8%. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua tersebut 

mempengaruhi pola kehidupan, kesadaran tentang arti penting bagi pendidikan 

anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Gani (1989: 491) menyatakan bahwa 

perbedaan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kesempatan 

pendidikan anak dan terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan 

orang tua dan tingkat pendidikan anak maksudnya bahwa orang tua yang 

memiliki pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pula pada pendidikan anak 

mereka agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari orang tuanya. 

Tabel 4.6 

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun 

dari Faktor Tingkat Pendidikan Orang Tua 

 

No Interval % skor Kriteria  Frekuensi Persentase 

1 25,00 – 43,75 Sangat Rendah 4 11.8

2 43,76 – 62,50 Rendah 30 88.2

3 62,51 – 81,25 Tinggi 0 0.0

4 81,26 - 100 Sangat Tinggi 0 0.0

  Jumlah 34 100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 (Lampiran No: 6 hal 85) 

 Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 88,2% responden memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah (tamat SD) dan 11,8% memiliki tingkat pendidikan 

sangat rendah (tidak lulus SD) dan tidak ada reponden yang memiliki 

pendidikan tinggi (tamat SMP) serta pendidikan sangat tinggi (tamat SMA) 

dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Desa Sendang. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan orang tua 

menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar 

sembilan tahun bagi anak usia sekolah di Desa Sendang. sebab dengan tingkat 

pendidikan yang rendah  berpengaruh pula pada pola pikir yang pada akhirnya 

akan berpengaruh pula pada tingkat pendidikan anaknya.  

2. Kesadaran Orang Tua tentang Pentingnya Pendidikan 

Orang tua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan 

mendorong untuk menyekolahkan anaknya sebaliknya orang tua yang tinggal 

dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan 

mempengaruhi pula untuk menyekolahkan anaknya. Tempat tinggal dalam 

mayarakat berpendidikan rendah dapat mempengaruhi pula rendahnnya 

kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan bagi anak.  

Di bawah ini akan di jelaskan tentang tanggapan responden tentang arti 

pendidikan terhadap anak. Tingkat kesadaran orang tua akan arti penting 

pendidikan masih tergolong rendah. Banyak dari orang tua yang masih 

menganggap bahwa pendidikan hanya sebatas untuk membekali anaknya agar 

dapat membaca dan menulis saja. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden tentang pendidikan bagi anak 

 

No Fungsi pendidikan Frekuensi Persentase

1 Membentuk kepribadian anak 3 8.8

2 Sebagai bekal hidup anak 12 35.3

3 Untuk bekerja 5 14.7

4 Agar anak dapat membaca dan menulis 14 41.2
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No Fungsi pendidikan Frekuensi Persentase

 Jumlah 34 100

Sumber : Data Primer (Lihat lampiran No 5 Halaman 84 ) 

 

Pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 41,2% orang tua 

beranggapan bahwa dengan adanya pendidikan agar anak dapat membaca dan 

menulis, Sedangkan  35,3% sebagai bekal hidup anak, sebanyak 14,7% untuk 

bekerja dan hanya 8,8% saja yang memandang bahwa pendidikan untuk 

membentuk kepribadian anak. Bagi sebagian orang tua, pendidikan tidak 

penting. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan orang tua tentang pentingnya 

pendidikan. 

     Tabel 4.8 

Tanggapan Responden tentang arti penting sekolah 

No Arti penting sekolah Frekuensi Persentase 

1 Sangat penting 2 5.9

2 Penting 23 67.6

3 Kurang penting 9 26.5

4 Tidak penting 0 0.0

 Jumlah 34 100

Sumber : Data Primer (Lampiran No 5 Halaman 84) 

 

Tabel 4.8 di atas menyatakan bahwa, masih ada  26,5%  orang tua yang 

masih menganggap bahwa sekolah kurang begitu penting, namun demikian 

sebanyak 67,6% menganggap bahwa pendidikan merupakan hal yang penting 

dan 5,9% orang tua menganggap sangat penting. Meskipun demikian, masih 

ada saja anaknya yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP 

karena faktor biaya.  
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   Tabel 4.9 

Tanggapan Responden tentang penyebab anak putus sekolah 

No Penyebab anak putus sekolah Frekuensi Persentase 

1 Tidak ada biaya 20 58.8

2 Rendahnya minat belajar 4 11.8

3 Jarak yang jauh dari sekolah 10 29.4

4 Tidak ada kesadaran tentang pendidikan 0 0.0

 Jumlah 34 100

  Sumber : Data Penelitian 2007 (Lampiran No 5 Halaman 84) 

 Dari tabel 4.9  di atas responden menyatakan bahwa, sebanyak 58,8% 

orang tua mengalami kesulitan biaya sehingga anaknya putus sekolah atau 

tidak melanjutkan sekolah, namun sebanyak 29,4% karena jarak yang terlalu 

jauh serta 11,8% karena rendahnya minat belajar anak. Anggaran biaya yang 

dikeluarkan oleh sebagian besar keluarga untuk anaknya antara 10%-19%, 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden tentang Anggaran biaya sekolah 

No Interval anggaran Frekuensi Persentase 

1 > 30% 3 8.8

2 20% - 30% 5 14.7

3 10% - 19% 21 61.8

4 < 10% 5 14.7

 Jumlah 34 100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 ( Lampiran No 5 Hal 84) 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, sebanyak 61,8% keluarga memiliki 

anggaran antara 10-19%, selebihnya 14,7% kurang dari 10%. Namun 

demikian sebanyak 14,7% memiliki anggaran antara 20%-30% dan 8,8% lebih 
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dari 30%. Meskipun ada sebagian yang memiliki anggaran lebih dari 20% 

namun karena pendapatannya relatif kecil, maka untuk membiayai sekolah 

anaknya mengalami kekurangan. Dengan kekurangan biaya tersebut 

menyebabkan keluarga patah semangat untuk menyekolahkan anaknya. Dari 

data sebanyak 61,8% keluarga tidak mendorong anaknya untuk melanjutkan 

sekolah, selebihnya 38,2% tetap mendorong anaknya untuk melanjutkan 

sekolah meskipun mengalami kesulitan biaya. 

Kesadaran orang tua tentang pendidikan anak di Desa Sendang masih 

sangat rendah. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan dari orang tua anak 

yang tidak sekolah atau putus sekolah rata-rata berpendidikan SD atau bahkan 

tidak sekolah. Oleh sebab itu menjadikan kesadaran tentang arti pendidikan 

bagi anaknya masih rendah. Banyak dari orang tua anak yang tidak sekolah 

atau yang putus sekolah beranggapan bahwa sekolah hanya sebagai formalitas 

saja dan tidak bisa dijadikan acuan untuk mencari  suatu pekerjaan. Masih ada 

(41,2%) orang tua yang memandang bahwa pendidikan hanya sebatas agar 

anak dapat membaca dan menulis bahkan (14,7%) memandang bahwa 

pendidikan sebagai bekal untuk bekerja. Dari data hanya (35,3%) saja yang 

memandang bahwa  pendidikan sebagai bekal hidup anak 

Hal ini terbukti dari hasil data anak usia 7-15 tahun yang tidak 

melanjutkan sekolah atau putus sekolah sebanyak 38 anak di desa Sendang.  

Sebanyak 20 orang atau (52,63%) tidak melanjutkan sekolah atau putus 

sekolah karena faktor biaya sekolah yang tinggi, sedangkan sebanyak  18 

orang atau (47,36%) faktor penyebabnya yaitu jarak rumah dari sekolah sangat 
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jauh. Dengan banyaknya anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak sekolah atau 

putus sekolah menjadikan mereka memiliki aktifitas  diluar sekolah 

diantaranya yaitu bekerja membantu orang tua sebanyak 29 orang atau 

(76,3%), ada juga yang menganggur di rumah sebanyak 5 orang atau (13,1%), 

bahkan ada yang sudah menikah sebanyak 4 orang atau (10,5%) (lampiran No 

9 halaman 85) Secara umum kesadaran orang tua juga menjadi penghambat 

yang tinggi dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Lebih jelasnya 

dapat dilihat dari analisis deskriptif sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun  dari Faktor 

Kesadaran Orang Tua tentang Pendidikan 

No Interval % skor Kriteria  Frekuensi Persentase 

1 25,00 – 43,75 Sangat Rendah 11 32

2 43,76 – 62,50 Rendah 16 47

3 62,51 – 81,25 Tinggi 4 12

4 81,26 - 100 Sangat Tinggi 3 9

  Jumlah 34 100

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007 (Lampiran No 6 halaman 86 ) 

Nampak dari tabel 4.11 sebanyak 47% orang tua memiliki kesadaran 

yang rendah dan 32% orang tua memiliki kesadaran yang sangat rendah 

terhadap pendidikan, dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di Desa 

Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Sedangkan 12% 

memiliki kesadaran tinggi dan 9% memiliki kesadaran sangat tinggi.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat 

kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak di Desa Sendang masih rendah, 
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dan menjadi faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun 

bagi anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri. 

3.  Pekerjaan Orang Tua 

Pekerjaan orang tua juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan wajib 

belajar bagi anaknya. Hal ini dialami pula oleh sebagian besar masyarakat di 

Desa Sendang. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua anak 

yang mengalami putus sekolah atau tidak sekolah sebagian besar sebagai 

petani, tukang batu dan buruh dan sebagian lagi sebagai pedagang. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada  tabel 4.11 

Tabel 4.11 

Jenis Pekerjaan Orang Tua 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Tani 23 67.6 

2 Tukang batu dan buruh 7 20.6 

3 Pedagang 4 11.8 

 Jumlah 34 100 

  Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 ( Lampiran No 5 Hal 84) 

Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pokok orang tua anak.  67,6% 

responden menyatakan bahwa memiliki pekerjaan pokok sebagai tani, 

kemudian 20,6% responden  sebagai tukang batu dan buruh sebesar dan urutan 

ketiga, dan 11,8% responden menyatakan sebagai pedagang. Dari data yang 

diperoleh 5,9% responden ayah memiliki pekerjaan sampingan selain 

pekerjaan pokok tersebut. Meskipun sebagian besar ibu juga bekerja, namun 

hasil pendapatannya hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja. 

Dari data sebanyak 82,4% responden ibu yang ikut bekerja sebagai buruh 
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kecil seperti buruh tani atau buruh cuci dengan penghasilan yang rendah dan 

hanya sebagian kecil saja (2,9%) yang memiliki pekerjaan sampingan. 

Berdasarkan hasil penelitian, Karena pendidikan yang rendah dan tidak 

diikuti dengan keahlian yang memadai, orang tua hanya menopangkan pada 

pekerjaaanya sebagai petani hingga mencapai (67,6%), selebihnya sebagai 

tukang batu atau buruh (20,6%) dan pedagang (11,8%). Sebagai petanipun 

tidak mampu mendongkrak pendapatan keluarga yang pas-pasan dan tidak 

mencukupi kebutuhan pokok. Hal ini karena keahlian yang didapat dari hasil 

warisan keluarga secara turun-temurun. Cara-cara atau strategi bertani yang 

mampu meningkatkan hasil panen atau produksipun tidak diperoleh karena 

rendahnya pendidikan atau kurangnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat 

menambah pengetahuan petani tentang pertanian yang digelutinya. Demikian 

juga dengan tukang batu atau buruh serta pedagang juga belum sepenuhnya 

mampu menghasilkan pendapatan yang memadai untuk keluarga apalagi 

untuk kepentingan pendidikan anaknya.   

 Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat, pekerjaan orang tua 

anak di Desa Sendang , Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri adalah 

rendah. Pekerjaan orang tua yang kurang menghasilkan pendapatan yang lebih 

menyebabkan kesulitan untuk membiayai anaknya untuk sekolah dan dapat 

menjadi faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi 

anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten 

Wonogiri. Hal ini di dukung pula adanya pendapatan responden tentang 

pendapatan orang tua anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. 
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4. Pendapatan Orang Tua 

Tingkat pendapatan kepala keluarga, penduduk di Desa Sendang dengan 

menggunakan perhitungan di lapangan mengenai pendapatan kepala keluarga 

didasarkan pada pendapatan yang diterima tiap orang dalam setiap bulan dan 

pekerjaan sampingan jika mempunyai pekerjaan sampingan dan kecukupan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sekolah anak-anaknya tiap bulan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.12 sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Jenis Pendapatan Orang Tua 

Tingkat Pendapatan               Kriteria Ayah Ibu 

F % f % 

> Rp 750.000                        Tinggi 0 0.0 0 0.0 

Rp 500.000 - < Rp 750.000  Sedang 10 29.4 0 0.0 

Rp 250.000 - < Rp 500.000  Cukup 24 70.6 19 55.9 

< Rp 250.000                        Kurang 0 0.0 15 44.1 

Jumlah 34 100.0 34 100 

Sumber : Data Primer (Lampiran No 5 Halaman 84 ) 

 

Dari tabel  4.13 di atas, hanya 29,4% saja pendapatan ayah yang sudah 

melebihi UMR yaitu antara Rp 500.000 sampai Rp 750.000 termasuk dalam 

kategori “sedang” selebihnya 70,6% memiliki pendapatan antara Rp 250.000 

sampai Rp 500.000 dalam kategori “cukup”, sedangkan pendapatan ibu 

sebanyak 55,9% memiliki pendapatan antara Rp 250.000 sampai Rp 500.000 

dalam kategori “cukup” dan 44,1% memiliki pendapatan kurang dari Rp 

250.000 teremasuk dalam kategori “kurang”. Tanggapan responden tentang 

kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara 
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keseluruhan.Lebih jelasnya dapat dilihat dari tanggapan responden sebagai 

berikut menyatakan bahwa. 

Tabel 4.14 

Tanggapan Responden tentang kecukupan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Lebih dari cukup 2 5.9 

2 Cukup 5 14.7 

3 Kadang-kadang cukup 15 44.1 

4 Tidak cukup 12 35.3 

 Jumlah 34 100 

Sumber : Data Primer ( Lampiran No 5 Halaman 84 ) 

Dari tanggapan responden tentang kecukupan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan yaitu sebanyak 44,1% 

responden menyatakan  bahwa dengan pendapatannya kadang-kadang saja 

dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara keseluruhan, bahkan 35,3% 

responden tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari data hanya 

14,7% saja yang cukup dan 5,9% lebih dari cukup (Tabel 4.14)  

Di satu sisi, biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan sekolah 

menurutnya tergolong tinggi.untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di 

bawah ini mengenai keperluan sekolah per bulan. 
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Tabel 4.15 

Biaya untuk Keperluan Sekolah Per Bulan 

 

No Keperluan sekolah/bulan Frekuensi Persentase 

1 < Rp 90.000 2 5.9 

2 Rp 90.000 - Rp 140.000 5 14.7 

3 Rp 150.000 - Rp 200.000 15 44.1 

4 > Rp 200.000 12 35.3 

 Jumlah 34 100 

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 ( Lamp No 5 Halaman 84) 

Pada tabel 4.15 sebanyak 44,1% responden menyatakan bahwa biaya 

yang dibutuhkan untuk keperluan sekolah antara Rp 150.00 – Rp 200.000, 

bahkan 35,3% lebih dari Rp 200.000. Dari data hanya 14,7% yang merasa 

bahwa biaya untuk keperluan sekolah berkisar Rp 90.000 sampai Rp 140.000 

dan 5,9% kurang dari Rp 90.000. 

 Tabel 4.16 

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun 

 dari Faktor Pendapatan Orang Tua 

No Interval % skor Kriteria  Frekuensi Persentase 

1 25,00 – 43,75 Sangat Rendah 16 47 

2 43,76 – 62,50 Rendah 16 47 

3 62,51 – 81,25 Tinggi 2 6 

4 81,26 - 100 Sangat Tinggi 0 0 

  Jumlah 34 100 

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 (Lampiran No 6 Hal 85 ) 

Sebanyak 47% responden memiliki pendapatan yang sangat rendah dan 

47% responden memiliki pendapatan yang rendah sedangkan 6% responden 

memiliki pendapatan yang tinggi dan tidak ada responden yang memiliki 
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pendapatan sangat tinggi (Tabel 4.16). Tingkat pendapatan orang tua anak di 

Desa Sendang relative rendah karena kurang dari upah minimum regional 

Kabupaten Wonogiri (Rp 500.000).  

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kebutuhan untuk pendidikan dengan pendapatan yang diperoleh. Pendapatan 

keluarga belum sepenuhnya dapat memenuhi untuk keperluan sekolah 

anaknya. Kondisi tersebut salah satunya faktor yang menghambat pelaksanaan 

wajib belajar 9 tahun bagi ank usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan 

Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 

5. Jarak Tempuh  

Lokasi menggambarkan keterjangkauan, perkembangan dan kemajuan 

suatu wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain Keterjangkauan yang 

rendah akan menyebabkan sukarnya suatu daerah mencapai kemajuan, 

sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah 

itu mengalami kemajuan. 

Dari pengertian di atas jelas bahwa dengan jarak yang jauh antara rumah 

dan sekolah sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah. Jarak 

yang ditempuh dari rumah ke sekolah tergolong jauh, lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 4.17 

Tanggapan Responden tentang jarak rumah ke sekolah 

 

No Jarak rumah ke sekolah 
SD SLTP 

F % f % 

1 < 1 km 2 5.9 0 0.0 

2 1-1,9 km 3 8.8 0 0.0 

3 2 - 4,9 km 18 52.9 1 2.9 

4 > 5 km 11 32.4 33 97.1 

 Jumlah 34 100 34 100 

 Sumber : Data Primer (Lampiran No 5 Halaman 84) 

 

Sebanyak 52,9% jarak dari rumah ke SD antara 2-4,9 km dan 32,4% 

dengan jarak > 5 km, sedangkan jarak dari rumah ke SMP sebagian besar 

97,1% lebih dari 5 km (Tabel 4.17). Keterjangkauan yang rendah akan 

menyebabkan sukarnya suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin 

daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami 

kemajuan. Jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan 

banyak biaya. Dari pengertian diatas jelas bahwa dengan jarak yang jauh 

antara rumah dan sekolah sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan 

sekolah. Di daerah penelitian di Desa Sendang ini memiliki jarak yang jauh 

dari jalan raya untuk sampai ke jalan raya harus menempuh perjalanan 5 Km 

dengan berjalan jalan kaki dan  dilanjutkan naik angkutan umum untuk 

menuju ke sekolah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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 Tabel 4.18 

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun  

dari Faktor Jarak Tempat Tinggal dengan Sekolah 

 

No Interval % skor Kriteria  Frekuensi Persentase 

1 25,00 – 43,75 Sangat Rendah 29 85.3 

2 43,76 – 62,50 Rendah 5 14.7 

3 62,51 – 81,25 Tinggi 0 0.0 

4 81,26 - 100 Sangat Tinggi 0 0.0 

  Jumlah 34 100 

 Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 ( Lampiran No 7 Hal 86 ) 

Sebanyak 85,3% responden menyatakan  faktor jarak tempat tinggal 

dengan sekolah sangat rendah dan 14,7% responden menyatakan rendah 

dalam mengikuti program wajib belajar sembilan tahun bagi anak usia sekolah 

karena faktor jarak tempat tinggal dengan sekolah.(Tabel 4.18). 

 Oleh karena itu kodisi tersebut dapat di jadikan faktor penghambat 

pelaksanana program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di Desa 

Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.Secara umum faktor jarak 

antara tempat tinggal dengan sekolah menjadi faktor penghambat sangat tinggi 

dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. 

6. Fasilitas Jalan 

Kondisi jalan menurut persepsi responden tidak begitu menghambat 

pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar kondisi jalan menuju ke sekolah sudah beraspal. responden menyatakan 

bahwa kondisi jalan di lingkungan tempat tinggal adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Keadaan Jalan yang ada di lingkungan tempat tinggal 

No Kondisi jalan Frekuensi Persentase 

1 Beraspal 1 2.9 

2 Makadam 23 67.6 

3 Berbatu 10 29.4 

4 Tanah 0 0.0 

 Jumlah 34 100 

   Sumber : Data Primer (Lampiran No 5 Halaman 84 ) 

Sebanyak 67,6% keadaan jalan di lingkungan tempat tinggal berbentuk 

makadam, sedangkan 29,4% masih berbatu (Tabel 4.19). Kondisi jalan 

menuju SD terdekat juga sudah berbentuk makadam dan beraspal 

Tabel 4.20 

Keadaan Jalan Menuju SD terdekat 

 

No Kondisi jalan Frekuensi Persentase 

1 Beraspal 6 17.6 

2 Makadam 17 50.0 

3 Berbatu 11 32.4 

4 Tanah 0 0.0 

 Jumlah 34 100 

  Sumber : Data Primer (Lampiran 5 Halaman 84) 

Terlihat dari tabel 4.20 di atas, sebanyak 50% jalan menuju SD terdekat 

berbentuk makadam, sedangkan 32,4% berbatu dan 17,6% yang sudah 

beraspal. Namun demikian semua jalan menuju SLTP terdekat sudah 

berbentuk aspal yang dilalui setelah jalan kaki selama 5 Km sampai ke jalan 

raya yang kemudian dilanjutkan naik angkutan umum untuk menuju ke 
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sekolah. Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi tingkat hambatan 

siswa karena faktor kondisi jalan, sebagai berikut. 

Tabel 4.21 

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun 

 dari Faktor Kondisi Jalan Menuju Ke Sekolah 

 

No 

Interval % skor Kriteria tingkat 

hambatan Frekuensi Persentase 

1 25,00 – 43,75 Sangat Rendah 0 0.0 

2 43,76 – 62,50 Rendah 0 0.0 

3 62,51 – 81,25 Tinggi 14 41.2 

4 81,26 - 100 Sangat Tinggi 20 58.8 

  Jumlah 34 100 

             Sumber : Data Penelitian Tahun 2007 ( Lampiran No 8 Halaman 87) 

  Tabel 4.21 di atas, sebanyak 41,2% responden menyatakan tinggi dan 

58,8% responden menyatakan sangat tinggi atau tidak ada hambatan 

mengikuti kegiatan wajib belajar sembilan tahun jika dilihat dari kondisi jalan 

 Faktor kondisi jalan di daerah penelitian sebenarnya tidak begitu 

menghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 

sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Karena 

sebagian besar jalan yang ada di daerah penelitian tergolong sudah baik 

dengan keadaan jalan di lingkungan tempat tinggal sudah berbentuk makadam 

(67,6%) dan sedikit yang masih berbatu (29,4%). Jalan yang menuju ke SD 

serta jalan yang digunakan untuk menuju ke jalan raya yang digunakaan untuk 

berangkat ke SMP sudah beraspal. 
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7. Sarana Transportasi 

Sarana transportasi juga menjadi faktor penghambat anak untuk 

melanjutkan ke SLTP. Sarana transportasi yang digunakan untuk aktivitas 

sekolah sebagian besar dengan jalan kaki. Hingga  mencapai 82,4%. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22 
Sarana Transportasi Ke Sekolah 

No Alat transportasi ke sekolah Frekuensi Persentase 

1 Sepeda motor 2 5.9 

2 Sepeda 4 11.8 

3 Dokar 0 0.0 

4 Jalan kaki 28 82.4 

 Jumlah 34 100 

Sumber : Data Primer (Lampiran 5 Halaman 84) 

Sebanyak 82,4% harus berjalan kaki untuk aktivitas sekolah, sebanyak 

11,8% naik sepeda dan 5,9% sudah menggunakan sepeda motor (Tabel 4.22). 

Anggkutan yang masuk ke dusun-dusun di Desa Sendang yang mengangkut 

anak-anak ke sekolah relatif sedikit sehingga menghambat pelaksanaan wajib 

belajar sembilan tahun. 

Tabel 4.23 
Banyaknya Alat Transportasi yang Mengangkut Anak-anak Ke Sekolah 

No Banyak Alat transportasi ke sekolah Frekuensi Persentase 

1 > 10 unit 0 0.0 

2 7-10 unit 0 0.0 

3 4-6 unit 1 2.9 

4 < 4 unit 33 97.1 

 Jumlah 34 100 

Sumber : Data Primer (Lampiran 5 Halaman 84) 
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Tabel 4.23 menyatakan sebanyak 97,1% alat transportasi yang 

mengangkut anak-anak ke sekolah hanya < 4 unit, sedangkan 2,9% 4-6 unit 

alat transportasi yang mengangkut anak-anak untuk pergi ke sekolah.  

Serta biaya yang yang harus dikeluarkan untuk satu kali jika ditempuh 

dengan jasa angkutan umum relatif lebih mahal untuk Lebih jelasnya dapat di 

lihat dari tanggapan responden tentang biaya yang dikeluarkan untuk satu kali 

tempuh dari sekolah ke rumah sebagai berikut. 

Tabel 4.24 

Biaya yang dikeluarkan untuk satu kali tempuh 

 dari sekolah kerumah 

 

No 

Biaya yang dikeluarkan untuk satu 

kali tempuh dari sekolah ke rumah Frekuensi Persentase 

1 > Rp 5.000 13 38.2 

2 Rp 4.000 – Rp 5.000 16 47.1 

3 Rp 2500 – Rp 3.900 5 14.7 

4 < Rp 2500 0 0.0 

 Jumlah 34 100 

  Sumber : Data Primer (Lampiran 5 Halaman 84) 

 

Pada tabel 4.24 di atas, sebanyak 38,2% responden harus mengeluarkan 

lebih dari Rp 5.000 dan sebanyak 47,1% harus mengeluarkan biaya antara Rp 

4.000 – Rp 5.000, selebihnya 14,7% harus mengeluarkan biaya antara Rp 

2.500 – 3.900. Dalam dalam satu hari, angkutan yang dapat keluar masuk ke 

desa kurang dari 4 kali, sehingga anak tidak dapat leluasa untuk berangkat ke 

sekolah. Kondisi tersebut menghambat siswa untuk tidak melanjutkan sekolah 
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dan tidak mempunyai minat untuk tetap sekolah karena kondisi yang terlalu 

berat untuk mereka  tempuh.  

Secara umum sarana transportasi juga menjadi faktor penghambat tinggi 

dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.25 

Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun 

 dari Faktor Sarana Transportasi Menuju Ke Sekolah 

No 

Interval % skor Kriteria tingkat 

hambatan Frekuensi Persentase 

1 25,00 – 43,75 Sangat Rendah 28 82.4 

2 43,76 – 62,50 Rendah 5 14.7 

3 62,51 – 81,25 Tinggi 1 2.9 

4 81,26 - 100 Sangat Tinggi 0 0.0 

  Jumlah 34 100 

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2007 (Lamp 8 Halaman 87) 

Dari tabel 4.25 di atas, responden menyatakan sebanyak 82,4% 

responden ada hambatan yang sangat rendah atau hambatannya  dalam 

mengikuti wajib belajar sembilan tahun karena faktor sarana transportasi dan 

14,7% merasa ada hambatan yang ”rendah” sedangkan 2,9% responden 

mempunyai hambatan yang tinggi maksudnya  menjadi faktor penghambat 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di Desa 

Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sarana 

transportasi di daerah penelitian ini masih sangat kurang  kebanyakan dari 

mereka hanya  berjalan kaki sebanyak 82,4% dan sedikit yang mempunyai 
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sepeda motor 5,9%, serta angkutan umum yang masuk ke Desa tersebut hanya 

kurang dari 4 unit 97,1% (Tabel 4.23). Serta biaya yang dikeluarkan untuk 

waktu 1 kali tempuh mahal yaitu Rp.4000-5000 sebesar 47,1% dan lebih dari 

Rp.5000 yaitu 38,2% (Tabel 4.24). Hal ini menjadikan sarana transportasi di 

Desa Sendang juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan program wajib 

belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri.  

Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 7 faktor yang 

diteliti, faktor yang paling dominan menghambat pelaksanaan program wajib 

belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri adalah karena jarak tepuh yang terlalu jauh dengan 

persentase hambatan mencapai (63,60%), kemudian faktor kedua adalah 

sarana transportasi (58,09%) faktor ketiga pekerjaan orang tua yang tidak 

mendukung (52,21%), faktor keempat adalah tingkat pendidikan orang tua 

(51,47%), pendapatan orang tua sebesar (49,63%), selanjutnya kesadaran 

orang tua (46,32%) dan hambatan terkecil sebesar (20,10%) dari faktor 

fasilitas jalan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.26 

Tingkat Hambatan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun 

No Faktor penghambat 

% 

dukungan

% 

hambatan Kriteria 

1 Tingkat Pendidikan Ortu 48.53 51.47 T 

2 Pendapatan orang tua 50.37 49.63 T 

3 

Kesadaran Ortu tentang 

pentingnya pendidikan 53.68 46.32 T 
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4 Jarak tempuh 36.40 63.60 ST 

5 Fasilitas jalan 79.90 20.10 R 

6 Sarana transportasi 41.91 58.09 ST 

 

 

 
Gambar 1 

Histogram Tingkat Hambatan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun 

 

 

Keadaan-keadaan dan kondisi tersebut di atas dapat di jadikan  sebagai 

faktor penghambat  pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 

sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penghambat pelaksanaan 

program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di Desa Sendang Kecamatan 

Wonogiri Kabupaten Wonogiri  dapat diambil kesimpulan bahwa faktor 

penghambat pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun terdiri dari:  

1.  Rendahnya tingkat pendidikan orang tua  

2. Rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan bagi anaknya 

3. Rendahnya pendapatan keluarga  

4. Pekerjaan orang tua sebagian petani dengan pendapatan yang rendah tidak 

mencukupi untuk membiayai sekolah 

5. Jarak tempuh yang jauh dari rumah ke sekolah 

6. Fasilitas jalan 

7. Serta  jarangnya alat transportasi yang melewati Desa Sendang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat diungkapkan 

beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Menumbuhkan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak. Upaya ini 

dapat ditempuh dengan bimbingan, penyuluhan atau ceramah- ceramah 

kependidikan yang dapat dilaksanakan  melalui jalur kelembagaan Desa 
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seperti Rapat Komite sekolah tentang bantuan dana BOS (Bantuan Oprasional 

Sekolah) untuk meringankan biaya sekolah untuk anak yang tidak mampu 

agar tetap bisa melanjutkan  sekolah. Kesadaran terhadap pendidikan anak 

mendorong orang tua untuk tetap semangat dalam menyekolahkan anak  ke 

jenjang pendidikan lanjutan. 

2. Mengingat kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan masih rendah, 

maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya wajib 

belajar 9 tahun di Desa Sendang. 

3. Mengingat bahwa faktor aksesibilitas menjadi salah satu faktor penghambat 

pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, maka disarankan kepada pemerintah daerah 

Wonogiri untuk menyelenggarakan kejar paket B di wilayah Desa Sendang. 

4. Perlu kerjasama dengan dinas terkait untuk menambah sarana transportasi 

yang mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. 

5. Mengadakan bimbingan belajar kepada anak-anak usia sekolah yang 

dilakukan oleh mahasiswa yaitu kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKN)  

supaya mereka dapat belajar dan lebih memahami arti penting pendidikan. 
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Lampiran 3 
 

KISI- KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Variabel Sub Variabel Hal-hal yang  di tanyakan Jumlah 
soal 

Nomor Soal 

Faktor Penghambat 
Pelaksanaan 
Program Wajib 
Belajar 9 Tahun 
Bagi Anak Usia 
Sekolah Di Desa 
Sendang 

1. Tingkat 
Pendidikan 
Orang Tua 

 
 

2. Tingkat 
Pendapatan 
Orang Tua 

 
 
 
 
 
 

3. Karakteriostik 
Anggota 
Keluarga 

 
 
 

4. Faktor 
Lingkungan 
Tempat 
Tinggal 

 
5. Jarak tempuh 

 
6. Fasilitas jalan 

 
7. Sarana 

transportasi 

1. Pendidikan Formal Orang 
Tua (Bapak) 

2. Pendidikan Formal 
Terakhir ibu 

 
3. Pekerjaan Pokok dan 

Sampingan Orang tua 
 
4. Besarnya Pendapatan 

Orang Tua Setiap Bulan 
 
5. Jumlah  Anggota 

Keluarga 
 
6. Jumlah Anak 
 
7. Jumlah orang yang 

berpendidikan di 
lingkungan tempat tinggal 

 
8. Kesadaran orang tua 

dalam hal pentinggnya 
pendidikan 

 
 

1 
 
1 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
1 
 
 
1 
 
3 
 
 
 
7 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
6 
 

1 
 
2 
 
 
3, 4, 5 dan 6 
 
 
7, 8, 9, 10, 11, 
dan 12 
 
 
 
 
 
 
13, 14 , 15 
 
 
 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, dan 22 
 
 
 
23, 24 
 
25, 26, 27 
 
28, 29, 30, 31, 
32 dan 33 
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II. Angket Penelitian 

 

Judul :Faktor Penghambat Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun 

bagi anak usia  sekolah di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri 
 

I. Identitas Responden 

Nama KK  :  

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan            : 

Status Perkawinan : 

Alamat   :  

 

II. Ketentuan menjawab  

1. Isilah dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang 

telah tersedia! 

2. Berilah jawaban secara singkat untuk soal yang berbentuk uraian 

pada tempat yang telah tersedia ! 

3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ! 

 

Faktor orang tua :  

Tingkat pendidikan Ayah dan Ibu 
 Pendidikan formal apakah yang terakhir bapak tempuh ?  

SMA 

SMP 

SD 

Tidak sekolah 

 

 Pendidikan formal apakah yang terakhir ibu tempuh ?  
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SMA 

SMP 

SD 

Tidak sekolah 

 

Pekerjaan dan Pendapatan keluarga 

 Pekerjaan  orang tua 
3. Apakah pekerjaan pokok bapak, sebutkan ? 

 ……………………………………………………………… 

4. Apakah bapak juga memiliki pekerjaan sampingan ? 

a. Tidak 

b.  Ya , sebutkan ……. 

 

5. Apakah ibu juga bekerja ? 

a. Tidak 

b. Ya, sebutkan …… 

 

6. Apakah ibu juga memiliki pekerjaan sampingan ? 

a. Tidak 

b. Ya, sebutkan ….. 

 

Pendapatan orang tua 
7. Berapakah penghasilan dari pekerjaan pokok bapak perbulan ? 

a. Lebih dari Rp. 750.000 

b. Antara Rp. 500.000 – < Rp. 750.000 

c. Antara Rp. 250.000 - < Rp. 500.000 

d. Kurang dari Rp. 250.000 

 

8. Berapakah penghasilan dari pekerjaan sampingan bapak perbulan ? 

a. lebih dari Rp. 750.000 

b. Antara Rp. 500.000 – < Rp. 750.000 
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c. Antara Rp. 250.000 - < Rp. 500.000 

d. Kurang dari Rp. 250.000 

 

 

9. Berapakah penghasilan dari pekerjaan pokok ibu perbulan ? 

a.  lebih dari Rp. 750.000 

b.   Antara Rp. 500.000 – < Rp. 750.000 

c. Antara Rp. 250.000 - < Rp. 500.000 

d. Kurang dari Rp. 250.000 

 

10. Berapakah penghasilan dari pekerjaan sampingan ibu perbulan ? 

a. Lebih dari Rp. 750.000 

b. Antara Rp. 500.000 – < Rp. 750.000 

c. Antara Rp. 250.000 - < Rp. 500.000 

d. Kurang dari Rp. 250.000 

 

11 .Dari hasil pendapatan keluarga cukupkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga secara keseluruhan ?  

a. Ya , lebih 

b. Ya , cukup 

c. Kadang cukup , kadang tidak 

d. Tidak cukup 

 

12. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sekolah 

perbulannya ? 

a. Kurang dari Rp. 90.000 

b. Rp. 90.000 – 140.000 

c. Rp. 150.000 – 200.000 

d. Lebih dari Rp. 200.000 
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Karakteristik anggota keluarga  

Jumlah anggota keluarga 
NO NAMA P / 

L 

UMUR PENDIDIKAN STATUS PEKERJAAN

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Jumlah anak dalam keluarga 

NO NAMA ANAK UMUR
SEKOLAH / 

TIDAK 
SEKOLAH 

KELAS AKTIVITAS 
SEBAB 
TIDAK 

SEKOLAH
       

       

       

       

       

       

 

Pengaruh Lingkungan tempat tinggal 

Jumlah orang yang berpendidikan di lingkungan tempat 

tinggal 
13. Apakah  di lingkungan tempat tinggal anda banyak anak usia 7-15 

tahun yang sekolah ? 

a.  Ya 

b.  Tidak 
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14. Apakah dilingkungan tempat tinggal anda banyak anak usia 7-15 tahun 

yang tidak sekolah ? 

a.  Ya 

b.  Tidak 

 

15. Bila ada anak bapak yang tidak sekolah apa aktifitas sehari- hari 

mereka, sebutkan ? 

……………………………………………………………………. 

Kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan 
16. Apakah ada dari anak bapak ada yang putus sekolah bila ada, 

disebabkan oleh karena ? 

a. Tidak ada biaya 

b.  Rendahnya minat belajar 

c.  Faktor aksebilitas jarak yang jauh dari sekolah 

d. Tidak ada kesadaran tentang pendidikan 

 

17. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pendidikan anak ? 

a. Pendidikan untuk membentuk kepribadian anak 

b. Pendidikan sebagai bekal hidup anak 

c. Pendidikan digunakan untuk bekerja 

d. Pendidikan agar anak dapat membaca dan menulis 

 

18. Menurut bapak , apakah sekolah merupakan hal yang paling 

penting ? 

a. Ya , sangat penting 

b. Ya , penting 

c. Kurang penting 

d. Tidak penting 

 

 



78 

 

19. Menurut bapak apa perlunya anak di sekolahkan, sebutkan ? 

 ……………………………………………………………….. 

 

20. Dari pendapatan yang bapak/ ibu peroleh berapa persenkah yang 

digunakan untuk membiayai pendidikan anak ? 

a. Lebih dari 30 % 

b. 20 % - kurang dari 30 % 

c. 10 % - kurang dari 20 % 

d. Kurang dari 10 % 

 

21. Apakah bapak akan tetap mendorong anak untuk melanjutkan 

sekolah meskipun bapak mengalami kesulitan biaya untuk 

pendidikan ? 

a.  Ya, sebutkan ............................................................................ 

b.  Tidak 

 

22. Apakah bapak/ ibu selalu membiayai keperluan sekolah anak anda, 

berupa apa saja ? 

a. SPP dan BP3 

b. SPP, BP3 dan uang kegiatan sekolah 

c. SPP, BP3, uang kegiatan sekolah dan uang saku 

d. SPP,BP3, uang sekolah, uang kegiatan sekolah, uang les  

 

Faktor aksebilitas : jarak tempuh , fasilitas jalan , dan sarana transportasi 

Jarak tempuh 

23. Berapa jarak dari rumah ke sekolah SD terdekat ? 

a. Lebih dari 5 Km 

b. 2 – kurang dari 5 Km 

b. 1 – kurang dari 2 Km 

c. Kurang dari 1 Km 
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24. Berapa jarak dari rumah ke sekolah SLTP terdekat ? 

a. Lebih dari 5 Km 

b. 2 – kurang dari 5 Km 

c. 1 – kurang dari 2 Km 

d. Kurang dari 1 Km 

Fasilitas jalan  

25. Bagaimana keadaan jalan yang ada di lingkungan tempat tinggal 

bapak ? 

a. Beraspal 

b. Makadam 

c. Berbatu 

d. Tanah 

 

26. Bagaimana  kondisi jalan yang dilalui menuju ke SD terdekat ? 

a. Jalan aspal 

b. Makadam 

c. Jalan dengan pengeras batu 

d. Jalan tanah 

 

27.Bagaimana kondisi jalan yang dilalui untuk menuju ke SLTP 

terdekat ? 

a.  Jalan aspal 

b. Makadam 

c. Jalan dengan pengeras batu 

d. Jalan tanah 

 

Sarana transportasi  
28. Dengan sarana transportasi apa anda untuk pergi ke kota ? 

a. Mobil 

b. Sepeda motor 
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c. Sepeda 

d. Jalan kaki 

 

29. Apabila di tempat bapak tidak di lalui kendaraan umum ( 

Angkudes ) alat transportasi apakah yang digunakan untuk aktifitas 

sekolah ? 

a. Sepeda motor 

b. Jalan kaki 

c. Sepeda  

d. Dokar 

30. Berapa jumlah angkutan umum yang bisa mengangkut anak-anak 

ke sekolah di desa ini ? 

a. Lebih dari 10 buah 

b. Antara 7 – 10 buah 

c. Antara 4 – 6 buah 

d. Kurang dari 4 buah 

 

31. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali (pulang – 

pergi ) jika di tempuh dengan jasa angkutan umum ? 

a. Lebih dari Rp. 5000 

b. Rp. 4000 – kurang dari Rp. 5000 

c. Rp. 2500 – kurang dari Rp. 4000 

d. Rp. 2500 

 

32. Dalam satu hari berapa kali angkutan umum dapat keluar masuk ke 

desa ini ? 

a. Lebih dari 10 kali 

b. Antara 7 – 10 kali 

c. Antara 4 – 6 kali 

d. Kurang dari 4 kali 
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33. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali (pulang- pergi ) 

jika di tempuh dengan kendaraan sendiri ? 

a.  Lebih dari Rp. 5000 

b  Rp. 4000 – kurang dari Rp. 5000 

c. Rp. 2500 – kurang dari Rp. 4000 

d.  Rp. 2500 

 

No Nama anak Umur 
Sekolah/ 

tidak 
sekolah 

Kelas Aktivitas Sebab tidak 
sekolah 

1 Joko 15 SD Lulus SD Bekerja Jauh 

2 Winarni 15 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

3 Winarti 15 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

4 Baunaya 13 SD Lulus SD Di Rumah Jauh 

5 Dian 13 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

6 Wisnu 15 SMP I Bekerja Tidak mampu 

7 Wiwin 15 SMP I Bekerja Tidak mampu 

8 Sumanto 13 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

9 Erni 15 SMP I Bekerja Tidak mampu 

10 Tika 15 SMP I Bekerja Tidak mampu 

11 Eko 14 SMP I Bekerja Jauh 

12 Budianto 14 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

13 Dina 15 SMP I Bekerja Tidak mampu 

14 Wawan 14 SMP I Bekerja Tidak mampu 

15 Ari 15 SMP II Bekerja Tidak mampu 

16 Dwiyanti 14 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

17 Aring 15 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

18 Lastri 14 SMP I Bekerja Tidak mampu 

19 Marni 15 SMP II Bekerja Tidak mampu 

20 Suyoto 15 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 
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21 Lina 13 SMP Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

22 Suhadi 14 SD II Rumah Jauh 

23 Anik 14 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

24 Sunarti 14 SD Lulus SD Bekerja Jauh 

25 Eko 14 SD Lulus SD Rumah Tidak mampu 

26 Eka 13 SD Lulus SD Rumah Tidak mampu 

27 Enis 14 SD I Bekerja Jauh 

28 Eko haryanto 13 SD I Bekerja Jauh 

29 Elin 13 SMP II Bekerja Tidak mampu 

30 Narsi 14 SMP Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

31 Heni 15 SMP I Bekerja Jauh 

32 Ani 15 SMP II Bekerja Tidak mampu 

33 Anto 14 SMP I Bekerja Tidak mampu 

34 Awang 13 SD Lulus SD Bekerja Tidak mampu 

Lampiran anak yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah 
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IDENTITAS RESPONDEN ORANG TUA 

NO Nama 

Responden 

Umur Status Tanggungan 

keluarga 

Pendidikan Pekerjaan Alamat 

1 Pardi 41 Kawin 5 SD Tani Jajar 

2 Gimun 45 Kawin 6 SD Tani Jajar 

3 Sarto 38 Kawin 5 SD Tani Jajar 

4 Wakimin 37 Kawin 5 SD Tani Jajar 

5 Jamin 40 Kawin 5 SD Tani Jajar 

6 Saman 38 Kawin 5 SD Pedagang Selopukang 

7 Saito 45 Kawin 5 SD Pedagang Selopukang 

8 Sardi 46 Kawin 6 SD Tukang batu Selopukang 

9 Paidi 38 Kawin 5 SD Tani Gondang legi 

10 Kaniyo 51 Kawin 6 SD Tani Gondang legi 

11 Narto 52 Kawin 4 SD Tani Gondang legi 

12 Jojuk 46 Kawin 5 SD Tukang batu Gondang legi 

13 Tomo 35 Kawin 5 SD Tani Nglegong 

14 Kamsir 39 Kawin 5 SD Tani Nglegong 

15 Karjo 51 Kawin 6 SD Tani Nglegong 

16 Suharso 46 Kawin 5 SD Buruh Nglegong 

17 Suwarto 40 Kawin 5 SD Tukang kayu Kolotoko 

18 Mardi 37 Kawin 5 SD Tani Kolotoko 

19 Sugiyo 45 Kawin 4 SD Tani Kolotoko 

20 Sukirno 34 Kawin 4 SD Tani Kolotoko 

21 Parjo 47 Kawin 6 SD Tani Suko Gunung 

22 Joyo 38 Kawin 5 SD Tani Suko Gunung 

23 Kasto 47 Kawin 5 SD Tani Suko Gunung 

24 Gimin 43 Kawin 5 SD Pedagang Suko Gunung 

25 Satar 42 Kawin 5 SD Tani Kembang 

26 Bibit 43 Kawin 5 SD Tani Kembang 

27 Marjono 49 Kawin 6 SD Tani Kembang 



84 

 

28 Yatno 48 Kawin 4 SD Tani Kembang 

29 Narimo 43 Kawin 5 SD Tukang kayu Kembang 

30 Gito 38 Kawin 5 SD Tukang batu Prampelan 

31 Pariyo 39 Kawin 6 SD Tukang 

bangunan 

Prampelan 

32 Satino 41 Kawin 4 SD Tani Prampelan 

33 

34. 

Sarno 

Larno 

40 

41 

Kawin 

Kawin 

5 

6 

SD 

SD 

Tani 

Tani 

Prampelan 

Prampelan 
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KEADAAN JALAN DI DESA SENDANG 

 

  
 Jalan Berbatu Jalan Tanah 

 

  
 Jalan Makadam Jalan Aspal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

LAHAN PERTANIAN DI DESA SENDANG 

 

 

 

 

   
 Ladang Sawah 

 

 

   
 Tegalan Sawah 
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SARANA DAN PRASARANA DI DESA SENDANG 

 

 

 

 

   
 Balai Desa Sendang Mushola 

 

 

 

   
 SD Selokupang Taman Kanak-kanak 
 Di Desa Sendang 
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KEADAAN RUMAH DI DESA SENDANG 
 

 

 

 

   
 Rumah Kayu di Dusun Nglegok Keadaan Rumah di Dusun Prampelan 

 

 

 

   
 Keadaan Rumah di Dusun Kembang Keadaan Keadaan Rumah di Dusun Jajar 

 

 

 

 

 


