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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling pokok bagi setiap anak, dalam 

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights)  Pasal 1 

disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan 

hendaknya diselenggarakan secara bebas (biaya), sekurang-kurangnya pada 

tingkat dasar. Di samping itu, pendidikan dasar haruslah bersifat wajib; 

pendidikan keahlian dan teknik hendaknya dibuat secara umum dapat diikuti 

oleh peminatnya; dan pendidikan tinggi hendaknya dapat diakses secara sama 

bagi semua orang atas dasar kelayakan. 

Sedangkan pada Pasal 3 disebutkan bahwa orang tua memiliki hak 

utama untuk menentukan jenis pendidikan yang semestinya diberikan kepada 

anak-anak mereka.  

Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the 

child), bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal 

yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib dihormati 

dan dikembangkan. Prinsip ini harus diperhatikan betul oleh  orangtua, 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini tidak lain karena anak 

merupakan pelaksana dari keputusan yang akan diambil dan orang pertama 

yang akan merasakan dampak dari setiap pengambilan keputusan. Setelah itu 

keputusan terakhir berada di tangan anak.  
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Mengingat anak masih berada dibawah otoritas orang tua untuk 

membuat keputusan yang bersifat penting termasuk dalam pemilihan sekolah 

sebagai tempat pendidikan anak. Orang tua sangat membantu untuk 

mengarahkan maupun menentukan pendidikan yang akan di tuju. Salah satu 

aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak adalah gaya pengasuhan 

orang tua yang diterapkan orang tua. (Desmita,2012: 144). Orang tua 

mempunyai peran untuk menfasilitasi pendidikan anak dengan memasukkan 

anak pada sekolah-sekolah. Hal ini dilandasi adanya asumsi dari para orang 

tua bahwa dengan sekolah yang tinggi dapat mengubah kehidupan sesorang 

atau anak kearah yang lebih baik. Dengan menyekolahkan anak orang tua 

berpandangan bahwa mewariskan ilmu pengetahuan akan lebih bermanfaat 

untuk masa depan anak. 

Pemerintah telah membuat program wajib belajar  karena menganggap 

bahwa pendidikan adalah sesuatu yang mutlak agar sebuah bangsa bisa maju 

dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain.  Sejak tahun 1994, pemerintah telah 

mencanangkan program wajib belajar 9 tahun bahkan program wajib belajar 

juga ditingkatkan menjadi 12 tahun dan pemerintah juga menyediakan Biaya 

Operasional Sekolah   (BOS). Program ini dimaksudkan agar tingkat 

pendidikan masyarakat semakin meningkat karena minimal harus lulus SMP. 

Sebelumnya jutaan anak terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang tidak 

lulus Sekolah Dasar. Namun program Wajib Belajar 9 tahun ternyata juga 

mendapat banyak kendala, diantaranya kurangnya daya tampung SMP, 

tingginya angka putus sekolah, rendahnya dukungan berbagai kalangan 
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karena faktor geografis, ekonomi maupun budaya serta kurangnya koordinasi 

di tingkat daerah. Selain itu berbagai daerah juga berupaya membuat 

kebijakan sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar atau untuk SD dan 

SMP. Berdasarkan data di Departemen Pendidikan Nasional hingga saat ini 

sebagian besar provinsi sudah membuat kebijakan sekolah gratis bagi sekolah 

negeri SD dan SMP termasuk di Kabupaten Karanganyar  sendiri program 

sekolah gratis juga sudah dilaksanakan.  

Program ini telah banyak dijalankan namun kualitas pendidikan di 

Indonesia dinilai masih kurang hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

biaya pendidikan yang tergolongan masih mahal. Khususnya bagi orang 

miskin pendidikan mulai dari  Tamanan Kanak-kanak hingga Perguruan 

Tinggi biaya pendidikan masih sangat memberatkan. Adanya keotoriteran 

orang tua orang tua dalam menentukan sekolah / memilih jurusan 

keterpaksaan anak  sehingga anak menjadi tidak nyaman dan enggan 

melanjutkan studi. 

 Fasilitas pendidikan hal ini dapat dilihat sekolah yang ada di perdesaan 

dengan sekolah yang ada di perkotaan fasilitasnya sangat jauh berbeda. Di 

perkotaan, sekolah-sekolah sudah dilengkapi internet untuk pembelajaran dan 

fasilitas pendukung pendidikan yang jauh lebih lengkap juga menjamurnya 

sekolah-sekolah unggulan menarik banyak orang tua untuk memasukan anak 

kesekolah-sekolah unggulan tersebut. Para orang tua berharap anak-anaknya 

akan jauh berkembang dan kemampuan mereka bisa tersalurkan secara 

maksimal. 
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Munculnya fenomena baru bahwa pendidikan zaman sekarang memang 

lebih beragam. Meski pun kebanyakan orang tua berburu sekolah negeri yang 

favorit karena biayanya murah bahkan gratis, namun ternyata tidak sedikit 

orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, meskipun harus 

mengeluarkan biaya lebih banyak.  

Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta 

dan favorit, banyak terjadi di tingkat masyarakat elite. Sayangnya, cukup 

banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya karena ikut-ikutan. Karena 

tetangganya mungkin banyak sekolah di sekolah swasta tertentu, yang jauh 

dari rumah, akhirnya ikut. Meskipun, dia tak tahu seperti apa sekolah itu. 

Letak geografis antara desa Klodran dengan Kota Solo dimana Solo 

merupakan barometer kualitas pendidikan untuk wilayah Surakarta. Banyak 

orang tua dari Kabupaten lain sekitar Solo yang berorientasi untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Solo seperti  dalam harian 

Koran 0, Senin 17 Juni 2013 diungkapkan oleh Bapak Hendratmo alasan ber-

KTP Solo padahal bertempat tinggal di Klodran mengatakan bahwa alasan 

ber-KTP solo karena melihat Solo lebih maju baik pendidikannya, kesehatan 

maupun program-program sosial budayanya.  

Dari berita diatas dan pengamatan awal peneliti menemukan beberapa  

orang tua desa Klodran yang lebih memilih menyekolahkan anak ke kota 

Solo.  Juga dari data Sekolah-sekolah yang terdapat di Kota Solo setiap awal 

pelaksanaan pendidikan kota Solo menerima peserta didik /siswa dari luar 

Kota Solo. Daya tampung sekolah untuk peserta didik dari luar selalu 
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terpenuhi bahkan masih banyak  para peserta didik dari luar kota yang tidak 

tertampung di sekolah-sekolah negeri dan memilih  sekolah swasta sebagai 

aternatif lain.  

Dari uraian latar belakang diatas mendorong meneliti untuk melakukan 

pengkajian secara mendalam terhadap orientasi dan pola asuh orang tua 

dalam menentukan sekolah. Penelitian mengangkat judul “Orientasi dan Pola 

Asuh Orang Tua untuk Menyekolahkan Anak Pada Sekolah Unggulan Di 

Kota Solo (Studi Kasus Tentang Keputusan Orang Tua  dalam 

Menyekolahkan Di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar )”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu 

dibahas. 

1. Bagaimana orientasi dan pola asuh orang tua dalam menyekolahkan anak 

di Desa Klodran Colomadu Karanganyar? 

2.   Bagaimana faktor yang dijadikan pertimbangan orang tua Desa Klodran 

dalam membuat Keputusan Orang Tua Desa Klodran Kecamatan 

Colomadu Karanganyar untuk Menyekolahkan anak di Sekolah-Sekolah 

Unggulan di kota Solo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan 

yang ingin dicapai. 
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1. Untuk mendiskripsikan orientasi dan pola asuh orang tua dalam 

menyekolahkan anak di Desa Klodran Colomadu Karanganyar. 

2.   Untuk mendiskripsikan faktor yang dijadikan pertimbangan orang tua 

Desa Klodran dalam membuat Keputusan Orang Tua Desa Klodran 

Kecamatan Colomadu Karanganyar untuk Menyekolahkan anak di 

Sekolah - Sekolah Unggulan di Kota Solo ? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi yang 

digunakan  untuk memperoleh gambaran mengenai orientasi dan pola asuh 

oaring tua yang ada di desa Klodran sebagai pertimbangan dalam 

memenyekolahkan anak di sekolah unggulan di Solo dan sebagai 

pertimbangan bagi peneliti yang relevan dimasa mendatang  serta untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan sosial terutama kajian-kajian di bidang 

Sosiologi Pendidikan.  

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pengamat atau 

pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan untuk mengetahui 

realitas yang terjadi dalam pendidikan. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga di Bidang 

Pendidikan untuk meninjau kembali keadaan dunia pendidikan saat ini.  
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3) Hasil penelitian dapat menambah informasi atau keterangan tentang 

bagaimana Orentasi dan Pola asuh masyarakat terhadap pendidikan di 

Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 


