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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hidup dan 

kehidupan manusia, karena manusia hadir tidak mempunyai kesanggupan 

untuk mengembangkan dirinya sendiri walaupun mempunyai cukup potensi 

dan kemampuan untuk dikembangkannya. Oleh karena itu, pemerintah selalu 

berusaha meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya pembangunan 

manusia seutuhnya yang sehat jasmani, rohani, maupun sosialnya serta tenaga 

terampil, mandiri dan mampu menghadapi segala tantangan yang ada dalam 

kehidupan. 

Proses belajar mengajar dalam konteks pendidikan formal di sekolah 

merupakan fungsi pokok yang paling strategis guna mewujudkan tujuan 

institusional yang diemban oleh lembaga tersebut. Belajar mengajar sebagai 

suatu sistem atau lebih dikenal dengan sistem instruksional memiliki 

pengertian sebagai kelompok atau seperangkat bagian atau komponen yang 

saling berkaitan satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan. Komponen 

tersebut adalah guru, murid, materi, metode, dan lainnya.   

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus 

ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia 
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sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk 

suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut tercapai, maka 

negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan 

rakyat, dan rakyat Indonesia itu sendiri harus merasa aman dari berbagai 

macam ancaman dan bahaya, baik yang datang dari dalam negeri maupun 

luar negeri. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengolah dan 

memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan 

bijaksana. Selain itu, Negara melalui alat-alat perlengkapan negara harus 

mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha pembangunan 

tersebut dengan tetap berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian, 

diharapkan usaha pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan adil dan 

merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dalam 

kenyataannya pemerintah masih menghadapi banyak kendala. 

Perkembangan jaman membawa pengaruh besar pada perkembangan 

masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih 

lagi dalam masa reformasi, kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin 
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terpuruk karena mengalami krisis ekonomi dan  krisis moral. Karena desakan 

ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan 

segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin 

tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban terjadi kepadatan 

penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan 

angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat 

jahat.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

belum meratanya masyarakat mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak 

memihak pada masyarakat dalam tingkat ekonomi rendah. Pendidikan yang 

dulunya begitu mulia, yakni melepaskan rakyat dari cengkeraman 

kemelaratan, kini telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis (Rahmat, 

2005:2), sehingga mendorong masyarakat untuk berperilaku hedonis dan 

konsumtif dengan perioritas lebih baik cari kerja daripada mengenyam 

jenjang pendidikan yang lebih baik, maka tidaklah heran jika terjadi banyak 

kasus perdagangan anak di bawah umur di daerah-daerah yang mayoritas 

masyarakatnya berekonomi rendah. 

Kandanghaur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu, 

Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 13 desa, yaitu Bulak, Curug, Eretan 

Kulon, Eretan Wetan, Ilir, Karanganyar, Karangulya, Kertawinangun, Parean 

Girang, Pranti, Soge, Wirakanan, dan Wirapanjunan. Batas-batas yang 

mengelilingi Kecamatan Kandanghaur adalah sebagai berikut : - Sebelah 

Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Sebelah Timur Berbatasan dengan 
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Kecamatan Losarang - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gabus 

wetan dan Bongas - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Patrol. 

Boleh dikatakan keadaan ekonomi masyarakat di wilayah ini kurang 

sejahtera, hal ini dapat dilihat dari masyarakat bekerja sebagai petani, 

nelayan, dan tukang ojek, hanya pada musim tanam dan panen tiba selebih 

dari itu mereka tidak bekerja, walaupun ada sebagian masyarakat yang 

menjadi tukang ojek untuk menunggu musim tanam dan panen tiba.  

Keadaan ekonomi sangat rentan terhadap masalah perdagangan anak 

(human trafficking) di wilayah ini, sebagai tuntutan kehidupan ekonomi yang 

semakin menjerat masyarakat. Melihat permasalahan ini, maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten Indramayu Jawa Barat bekerja sama dengan YKAI 

(Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) mendirikan program Sekolah 

Terbuka (SMP Terbuka) di wilayah Kandanghaur, dengan berlandaskan pada 

ketetapan dan peraturan Inpres No.I tahun 1994 tentang program wajib 

belajar 9 tahun yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 

tahun pada tahun 1984, serta UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-

15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, karena di dalam pasal 34 ayat 3 

disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan masyarakat. Melalui Sekolah Terbuka (SMP Terbuka) dapat diberikan 

suatu kesempatan yang terbuka untuk melanjutkan sekolah bagi sejumlah 

besar siswa yang selama ini belum menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.  
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Sebagai pembaharuan pendidikan SMP Terbuka lahir pada saat 

ledakan lulusan SD Inpres memerlukan penyaluran tempat pendidikan. Di 

samping itu, karena sistem SMP Terbuka dapat terlaksana di pelosok-pelosok, 

maka dapat berperan dalam mengatasi masalah pemerataan pendidikan. 

Karena luwes waktunya, maka pemerataan terhadap mereka yang tidak 

mampu belajar di SMP reguler/ SMP biasa dapat diatasi (Dirto Hadisusanto, 

1995: 210). 

Sejak dirintisnya Sekolah Terbuka yang dicanangkan pada tahun 

ajaran 1979/1980 sebagai pembaharuan pendidikan, kebijakan SMP Terbuka 

sampai sekarang masih dilaksanakan. SMP Terbuka yang bertujuan untuk 

memeratakan pendidikan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun tersebut 

sangat tepat ditujukan untuk masyarakat golongan menengah kebawah. 

Dengan SMP Terbuka maka daya tampung anak-anak yang berusia 7-15 

tahun yang tidak bisa sekolah di sekolah regular mampu mengenyam 

pendidikan. Namun karena masyarakat yang kurang menyadari akan 

pentingnya pendidikan dan menganggap SMP Terbuka sebelah mata menjadi 

kendala berjalannya Sekolah Terbuka. Masyarakat merasa Sekolah Terbuka 

kurang bergengsi, merasa malu apabila sekolah di SMP Terbuka.  

Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka) tidak 

dimaksudkan sebagai suatu sistem pendidikan jarak jauh yang terpisah dari 

SMP Induk. SMP Terbuka merupakan “anak” yang berinduk pada SMP 

reguler yang terdekat, dan pendidik pun ada di dekat para siswa setiap saat 

diperlukan dan dimungkinkan. Tindakan pengembangan SMP Terbuka tidak 
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hanya didasarkan pada pertimbangan politis untuk memperbesar daya 

tampung sekolah. Tindakan itu mempunyai sejumlah  landasan, meliputi: 

landasan falsafah/landasan teori dan konsepsi, landasan hukum atau 

kebijaksanaan, dan landasan operasional. 

SMP Terbuka adalah suatu bentuk penerapan teknologi pendidikan. 

Teknologi pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu proses kompleks dan 

terpadu yang melibatkan orang, gagasan, prosedur, peralatan dan organisasi 

untuk mengatasi masalah belajar manusia. Cara mengatasi masalah itu 

dilakukan dengan menganalisis kebutuhan/mengidentifikasi alternatif, 

memilih dan menguji alternatif, melaksanakan, menilai, dan mengelola 

keseluruhan kegiatan. Teknologi pendidikan berpegangan pada falsafah: agar 

setiap pribadi dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin 

dengan menggunakan teknologi sebagai proses dan produk, selaras dan serasi 

dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan. 

Gejala pendidikan yang perlu digarap secara khusus adalah (Miarso 

Yusufhadi, 2002: 2-3): 

1. Adanya anak-anak lulusan SD usia 12-17 tahun yang belum memperoleh 

perhatian yang cukup tentang kebutuhannya dan kondisinya. 

2. Adanya anak-anak yang belum memperoleh kesempatan pendidikan pada 

jenjang sekolah menengah pertama 

3. Belum tersedianya dan termanfaatkannya sumber-sumber belajar baru 

berupa: orang (misalnya penulis buku ajar, dan pembuat media 

pembelajaran), isi pesan (yang tertulis dalam buku/tersaji dalam media dan 
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sebagainya), bahan (misalnya buku dan perangkat lunak televisi), alat 

(pesawat radio, televisi dan sebagainya), cara-cara tertentu dalam 

memanfaatkan orang, pesan, bahan dan alat, serta lingkungan tempat 

proses belajar itu berlangsung. 

4. Belum dilakukannya kegiatan yang bersistem dalam mengembangkan 

sumber-sumber belajar itu yang bertolak dari landasan teori-teori belajar 

dan pembelajaran serta hasil penelitian. 

5. Masih adanya kemungkinan dibentuknya lembaga dan pola pengelolaan 

kegiatan belajar-pembelajaran baru tanpa mengubah/mengintervensi 

lembaga yang sudah ada. 

Secara kelembagaan SMP Terbuka Kandanghaur menginduk pada 

SMP Negeri Kandanghaur (sekarang SMP Negeri 1 Kandanghaur). Walaupun 

kebijakan pemda yang kurang “berpihak” pada siswa SMP Terbuka (ketika 

ada berlaku tahun 2000, anggaran untuk operasional SMP Terbuka tidak 

dialokasikan, hingga mengakibatkan penurunan jumlah siswa SMP Terbuka), 

namun pada saat itu Kepala Sekolah tetap melakukan “penataan” terhadap 

seluruh komponen sekolah, hingga semakin dirasakan suasana “keter-keber-

keper” (keterbukaan, kebersamaan, kepercayaan) dalam menjalankan program 

sekolah termasuk SMP Terbuka. 

Oleh karena itu dengan melihat permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang “Implementasi Kebijakan 

Sekolah Terbuka di SMP Terbuka Kandanghaur Indramayu Jawa Barat” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung wajib belajar 9 

(sembilan) tahun. 

2. Masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah (droup-out). 

3. Indramayu dikenal sebagai daerah tempat asal tenaga kerja dengan tingkat 

pendidikan yang rendah, sehingga rentan terhadap perdagangan orang. 

4. Sebagian besar orang tua lebih cenderung mengharapkan anak bekerja di 

usia muda dibandingkan untuk melanjutkan sekolah. 

5. Kekurangpedulian pihak orang tua dalam hal pendidikan, dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup secara ekonomi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan 

pada implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMP Terbuka Kandanghaur 

Indramayu Jawa Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMP Terbuka 

Kandanghaur Indramayu Jawa Barat? 
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2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMPT Kandanghaur 

Indramayu Jawa Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMP 

Terbuka Kandanghaur Indramayu Jawa Barat. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi kebijakan sekolah terbuka di SMP Terbuka Kandanghaur 

Indramayu Jawa Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis: 

a. Bagi Dinas Pendidikan 

1) Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan  terkait dengan sekolah terbuka. 

2) Dapat digunakan  sebagai acuan dalam memperbaiki kebijakan 

sekolah terbuka.  

b. Bagi SMP Terbuka Kandanghaur 

1) Dapat digunakan sebagai masukan dalam proses belajar mengajar 

di kelas. 
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2) Dapat digunakan sebagai informasi dalam mengambil kebijakan 

tingkat sekolah/SMP Terbuka. 

c. Bagi Orang Tua Siswa 

Dapat dijadikan pertimbangan orang tua/wali murid untuk 

menyekolahkan anaknya di SMP Terbuka Kandanghaur 

Indramayu Jawa Barat. 

2. Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pikiran atau ide untuk mengembangkan teori-teori yang relevan pada 

bidang ilmu pengetahuan yang relevan khususnya pada mata kuliah yang 

berkaitan dengan kebijakan.  

 


