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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Di tengah lajunya proses pendidikan dasar sembilan tahun, yakni enam 

tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) yang dicanangkan mulai tahun 1994 dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia, ternyata masih ada anak tinggal kelas. 

Sebenarnya usaha untuk mengatasi  permasalahan anak tinggal kelas sudah 

dilakukan oleh berbagai pihak.   

Usaha-usaha untuk mengatasi hal itu antara lain dengan diadakannya 

program remidial, akan tetapi usaha itu tidak banyak menolong untuk 

mengatasi permasalahan yang ada. Sebab itulah fenomena anak tinggal kelas 

dan aspek-aspek yang menyertainya, merupakan problema pendidikan yang 

perlu dipahami secara lebih mendalam.  

Berdasarkan pada studi awal, anak tinggal kelas dapat disebabkan oleh 

beberapa hal atau faktor. Adapun faktor penyebab anak tinggal kelas antara 

lain berasal dari diri anak tersebut, teman sebaya, guru, dan keluarga. Guru 

sering menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam  lapangan, 

misalnya kesulitan dalam mengadakan hubungan antara kontak dengan 

teman sebayanya, terisolir bahkan canggung dalam pergaulan dan sebagainya. 

Kurang baiknya hubungan anak dengan teman, dengan guru dan yang lain 
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menyebabkan anak menjadi terisolir. Keadaan semacam ini menyebabkan 

anak kurang mendapat informasi, kurang percaya diri, kurang bergairah, dan 

sebagainya.  

Keadaan yang seperti itu akan berakibat fatal, yaitu nilai-nilai hasil 

belajar yang dicapai anak menjadi rendah yang pada akhirnya anak menjadi 

tidak naik kelas atau tinggal kelas karena nilai rata-ratanya tidak memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah tersebut. 

Ketentuan kenaikan kelas diukur dari nilai atau angka dalam rapor yang 

dicapai siswa, hal ini sesuai dengan pendapat S. Nasution (2010:66) bahwa 

“angka rapor menjadi dasar kenaikan kelas”. Nilai rata-rata anak tinggal kelas 

dalam rapor rendah. Ini adalah nyata. Kenyataan adanya anak mendapatkan 

nilai rendah perlu diteliti dan diatasi. Anak yang tinggal kelas kelas perlu 

mendapat perhatian khusus dan perlu diberi pembinaan agar anak tinggal 

kelas dapat memperoleh prestasi yang lebih baik dan tinggal kelas tidak 

terulang kembali.  

Tidak naik kelas atau tinggal kelas adalah sebuah pengalaman yang 

menyakitkan, sehingga kadang ada yang menyebabkan anak menjadi malu 

untuk mengulang di kelas yang lama. Belajar dengan teman baru yang usianya 

berada di bawahnya. Masalah ini dapat menyebabkan anak menjadi putus 

sekolah (drop out) Anak yang tinggal kelas biasanya karena mengalami 

kesulitan belajar akademik. Bahwa Kesulitan belajar akademik  menunjuk 

pada adanya kegagalan- kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai 
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dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup 

penguasaan ketrampilan dalam membaca, menulis, dan/ atau matematika.  

Kesulitan belajar akademik dapat diketahui oleh guru atau orang tua 

ketika anak gagal menempilkan salah satu atau beberapa kemampuan 

akademik. Sebaliknya, kesulitan belajar yang bersifat perkembangan 

umumnya sukar diketahui oleh orang tua atau guru karena tidak ada 

pengukuran-pengukuran yang sistematik seperti halnya dalam bidang 

akademik (Mulyono Abdurrahman, 2009:11)  

Permasalahan tentang adanya anak tinggal kelas dapat dibuktikan pada 

data anak sekolah Dasar (SD) berdasarkan pada hasil penelitian dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 

data tersebut terlihat bahwa“Rata-rata angka mengulang kelas di sekolah 

dasar mencapai 10 % “. Bila dilihat dari angka mengulang dari tiap kelas 

mencapai 20 % pada kelas satu, 13% pada kelas dua, 10 % pada kelas tiga, 10 

% pada kelas empat, 7% di kelas lima, dan 0,% untuk kelas enam. 

Anak tinggal kelas Sekolah Dasar pada data di atas dapat dikatakan 

cukup tinggi. Masalah ini terjadi di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo 

Jawa Tengah , berdasarkan pada laporan dari 30 Sekolah Dasar (SD) Tahun 

2010/2011 yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Jawa tengah, data 

anak tinggal kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar (SD) sebanyak 326 
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anak dari sejumlah 4.584 anak di seluruh siswa yang ada di Kecamatan 

Gebang.  

Peneliti mengambil fokus di Sekolah Dasar Negeri Bendosari di Desa 

Bendosari Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan pertimbangan di 

desa tersebut masih ada beberapa anak yang mengalami tinggal kelas, tingkat 

sosial masyarakat di Desa Bendosari sangat menarik untuk diteliti karena desa 

tersebut merupakan ibu kota kecamatan, tetapi masih terdapat status 

ekonomi keluarga yang penghasilan keluarga sehari-harinya sangat rendah. 

Desa yang salah satu atau beberapa warganya mempunyai penghasilan yang 

sangat rendah pada setiap harinya, secara tidak langsung mencerminkan 

rendahnya keadaan sosial dan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. 

Anak bisa menjadi tinggal kelas disebabkan  karena waktu yang    

dimiliki oleh orang tua pada setiap harinya lebih banyak difokuskan untuk  

bekerja atau mencari nafkah. Penghasilan yang relatif rendah itu jelas akan 

lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 

kehidupan keluarganya daripada untuk memenuhi kepentingan pendidikan 

putra-putrinya. Sehingga perhatian terhadap pendidikan anak kurang 

mendapat perhatian. Akibatnya banyak dijumpai anak bermasalah yang 

akhirnya anak mengalami tinggal kelas. Sejak bulan Juli Tahun 2005, 

Pemerintah telah memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan  

bagI warga negaranya, mengupayakan dengan memberikan bantuan dana 

pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
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BOS sebagai upaya yang tepat untuk menyiapkan Sumber Daya 

Manusia yang bermutu sehingga diharapkan bisa menjawab tantangan dimasa 

yang akan datang. Tidak hanya itu, Dana BOS merupakan faktor penting untuk 

penentuan berhasil tidaknya pendidikan di Indonesia. Salah satu indikator 

penuntasan pendidikan tersebut, Pemerintah telah menempuh program yang 

difokuskan untuk program wajar 9 tahun pada pendidikan dasar (SD dan 

SMP), dengan memberikan dana berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Sejak itulah program BOS telah berperan besar terhadap percepatan 

pencapaian program wajar 9 tahun. Diharapkan setiap anak yang berusia 7 

sampai 15 tahun ti dak ada yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.  

Dana BOS digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional semua 

siswa di sekolah, sehingga kebutuhan belajar siswa di sekolah sudah di cukupi 

oleh sekolah. Akan tetapi walaupun tiap sekolah sudah mendapatkan dana 

BOS yang cukup, masih ada siswa yang mengalami tinggal kelas. Penyebab 

anak tinggal kelas berhubungan dengan guru, keluarga, anak itu sendiri, dan 

teman sebayanya. Dengan adanya anak yang tinggal kelas, menyebabkan 

kerugian pada Pemerintah yaitu setiap anak Rp.580.000,- dikalikan jumlah 

anak tinggal kelas. Semakin banyak jumlah anak yang tinggal kelas tentunya 

semakin besar kerugian yang akan dialami. Hal tersebut tentunya secara tidak 

langsung berpengaruh pula untuk sekolah. 

Faktor penyebab anak tinggal kelas dapat pula disebabkan  oleh baik 

tidaknya perilaku anak itu sendiri, serta bagaimana cara berhubungan dengan 
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yang lain. Peranan keluarga sebagai kerangka sosial yang pertama, tempat 

manusia berkembang sebagai manusia sosial serta peranan-peranan tertentu 

dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial.   

Abdullah Idi (2011:105) berpendapat bahwa “keluarga sebagai salah 

satu pusat pendidikan bertugas membentuk kebiasaan-kebiasaan positif 

sebagai fondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Anak akan menuruti 

kebiasaan-kebiasaan orang tua baik positif atau negatif”. Hubungan sosial 

siswa itu baik atau buruk perlu untuk diketahui. Anak yang sosialnya baik, 

biasanya tidak begitu banyak menemui masalah dalam pergaulan atau dalam 

belajar. Sementara anak yang hubungan sosialnya tidak baik atau terasing dan 

ditolak oleh teman-temannya pada umumnya akan menemui banyak masalah. 

Keterasingan bagi seseorang anak dapat menjadikan suatu problem yang 

mungkin sekali problem  seperti ini akan mengganggu kemajuan belajarnya, 

untuk mengetahui keadaan seseorang diharapkan guru melalui bimbingan-

bimbingan dapat memperbaiki, mengarahkan atau mensosialisasikannya 

dengan sebaik-baiknya. Bimbingan-bimbingan atau pengarahan tersebut 

diharapkan  anak tidak akan tinggal kelas.  

Guru memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak yang 

mempunyai problem, diharapkan dapat menempatkan diri, memperbaiki diri 

sehingga diharapkan dapat meraih prestasi yang lebih baik dan dapat hidup di 

tengah masyarakat atau dapat menjadi anggota sosial masyarakat dengan 

sebaik-baiknya. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh banyak faktor di 
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luar dirinya, sehingga tidak mudah menentukan faktor yang meyebabkan 

kesulitan perkembangan sosial saat seseorang   mengalami kegagalan.  

Situasi keluarga dapat menguntungkan dapat pula menghambat 

perkembangan sosial anak yang mengalami kegagalan. Sebab itulah kasus 

anak tinggal kelas menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.  Penelitian 

ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian    ini. 

B.  Fokus penelitian 

Berdasarkan latar belakang  masalah tersebut fokus penelitian yang 

bersifat kualitatif ini dipusatkan pada bagaimana membina anak tinggal kelas 

SD Negeri Bendosari Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo”. Fokus terdiri 

dari dua subfokus. 

1. Bagaimana Upaya  sekolah  untuk meningkatkan prestasi anak tinggal 

kelas  di SD  Negeri Bendosari Kecamatan Gebang Kabupaten    Purworejo? 

2. Bagaimana upaya anak tinggal kelas di SD Negeri Bendosari  kecamatan 

Gebang Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan prestasinya?   

  

C.  Tujuan penelitian   

1. Tujuan Umum Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang  membina   anak  tinggal  kelas  SD  Negeri  

Bendosari  kecamatan  Gebang Kabupaten  Purworejo. 

2. Tujuan Khusus 

Ada  dua  tujuan khusus yang  hendak dicapai dalam penelitian ini. 
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             a.  Mendeskripsikan  bagaimana   upaya   sekolah  dalam   meningkatkan  

     prestasi anak tinggal kelas di SD Negeri Bendosari Kecamatan   Gebang   

     Kabupaten Purworejo. 

 b.  Mendeskripsikan  upaya anak tinggal kelas di SD Negeri Bendosari   

    kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan   

    prestasinya. 

 

D.  Manfaat penelitian 

       a.  Manfaat Teeoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu    

pengetahuan  khususnya  dibidang  pendidikan,   yang mengacu pada 

peningkatan prestasi belajar siswa tinggal kelas. 

        b.  Manfaat Praktis 

1.  Bagi siswa,    hasil  penelitian   ini   dharapkan  dapat dijadikan motivasi  

      bagi  siswa   dalam  meningkatkan prestasi   belajar siswa tinggal kelas. 

2.  Bagi  guru;   lebih  meningkatkan  perhatian  serta pelayanan  terhadap           

     anak,  sesuai dengan perbedaan individu masing-masing sehingga anak  

     dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam Proses Belajar Mengajar  

     (PBM). 

 

3.  Bagi  kepala  sekolah; hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi   acuan   bagi        

      sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan belajar    
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      mengajar. 

4.  Bagi Dinas Pendidikan;  Pene;litian ini dimaksudkan dapat memberikan  

    sumbangan  atau  masukan  dalam menentukan langkah, tindakan atau  

     pelayanan     belajar pada jenjang pendidikan dasar yang cocok dengan   

     keadaan sosial masyarakat atau masyarakat didik. 

5.  Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi acuan atau sebagai salah satu   

      bahan  pustaka  dalam  rangka  mengembangkan  ilmu     pengetahuan     

      khususnya  yang berkenaan dengan siswa tinggal kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


