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Abstrak 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. hampir 

disetiap negara menempatkan pembangunan pendidikan menjadi prioritas diantara 

pembangunan-pembangunan lain. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara 

Indonesia dan menjadi kewajiban bagi negara.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

Tentang Wajib Belajar, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah telah menjamin 

terselenggaranya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Salah satu daerah yang menjalankan 

Wajib Belajar Sembilan Tahun adalah Kota Malang sebagai kota pendidikan. Meskipun 

dengan jelas disebutkan bahwa pendidikan minimal yang harus dietmpuh oleh setiap warga 

negara adalah sembilan tahun, namun pada kenyataanya masih banyak anak putus sekolah di 

Kota Malang. Yang melatar belakangi penelitain ini adalah meskipun Pemerintah Kota Malang 

telah membuat kebijakan untuk mengatasi anak putus sekolah, namun pada kenyataannya 

masih ada anak putus sekolah di Kota Malang.  

Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif dikarenakan dengan adanya data-data 

yang didapatkan nantinya yang berupa kata-kata maupun tulisan, untuk mengetahui serta 

memahami suatu fenomena secara rinci, mendalam, dan menyeluruh. 

Hasil dari penelitian ini bahwa penyebab anak putus sekolah di Kota Malang 

disebabkan masalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan kurangnya kepedulian orang tua 

siswa /kondisi keluarga yang kurang harmonis, serta jauhnya jarak tempat tinggal dan sekolah 

cukup jauh. Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Malang adalah: 1) Penyediaan 

Sekolah Gratis, 2) Penyediaan Bus Sekolah Gratis, 3) Penyediaan BOSDA.  Dari implementasi 

kebijakan yang telah dibuat, ada beberapa kebijakan sudah berjalan  dengan baik . Kendala 

belum mempunyai data anak putus sekolah murni, ada penyimpangan dana yang dilakukan 

pihak sekolah, sehingga anak putus sekolah di Kota Malang tetap ada..   

Kata Kunci : Pendidikan, Anak Putus Sekolah, Kebijakan Pemerintah 

Abstract 

 Education is an important aspect in the development of a nation. almost every country 

puts educational development a priority among other developments. Education is a right for 

every Indonesian citizen and a duty to the state. Government Regulation Number 47 Year 2008 
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Concerning Compulsory Education, Central Government and Local Government have 

guaranteed the implementation of the Nine Year Compulsory Education Program. One of the 

areas that run the Nine Year Compulsory Education is the city of Malang as a city of education. 

Although clearly stated that the minimum education that must be dieted by every citizen is nine 

years, but in fact there are still many children drop out in Malang. The background of this 

research is that although the Government of Malang City has made a policy to overcome drop 

out children, but in reality there are still children drop out in Malang. 

 This research uses qualitative research due to the data obtained later in the form of 

words and writing, to know and understand a phenomenon in detail, depth, and thorough. 

 The result of this research is that the cause of the school drop out in Malang is caused 

by the problem of economic factor, environmental factor, and the lack of care of the student's 

parents / the less harmonious family condition, and the distance of the residence and the school 

far enough. Policies made by Malang City Government are: 1) Provision of Free School, 2) 

Provision of Free School Bus, 3) Provision of BOSDA. From the implementation of policies 

that have been made, there are some policies are running well. Obstacles do not have data pure 

dropout children, there is a deviation of funds made by the school, so that children drop out in 

Malang still exist .. 

 

Keywords: Education, Child Dropouts, Government Policy 

 

A. Pendahuluan 

 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban bagi 

negara. Hal ini telah di amanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum 

dalam Pembukaan UUD 1945. Meskipun saat ini banyak orang yang berlomba untuk dapat 

mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar  yang semakin canggih, namun 

disi lain ada sebagian yang tidak dapat mengeyam pendidikan dengan layak.  

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan 

Nasional serta dalam Peratuan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, 

maka Pemerintah pusat melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR 

DIKDAS). WAJAR DIKNAS merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti 

oleh warga negara Indonesia. 

Kota Malang juga merupakan salah satu daerah yang menerapkan program Wajib 

Belajar 9 tahun, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 31 Tahun 

2001.Kota Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini juga banyak terdapat anak 

putus sekolahnyaBerdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Malang 

tahun 2015/2016 jumlah anak putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0.06% SMP/MTs 

sebesar 0.18% Penelitian ini berfokus pada angka anak putus sekolah tingkat SMP/MTs, 

mengingat program Pemerintah Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dari total tersebut, itu 

artinya ada sekitar 7.801 penduduk usia 13-15 tahun yang putus sekolah tingkat SMP/MTs 

di Kota Malang. Mengingat banyaknya angka putus sekolah di Kota Malang, Pemerintah 

Kota Malang kemudian membuat kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Program-

program ini berupa program bus sekolah gratis, dan juga sekolah gratis, selain itu 

Pemerintah Kota Malang juga melaksanakan  program Bantuan Operasional Sekolah 

Daerah (BOSDA). 



3 
 

Berdasarkan Deskripsi Permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar Belakang, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1)Bagaimana implementasi kebijakan 

Pemerintah Daerah Kota Malang dalam penanganan anak putus Sekolah pada tingkat 

SMP/MTs?, (2). Apa yang menjadi kendala dalam menangani anak putus sekolah di Kota 

Malang pada tingkat SMP/MTs? 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif. Bogda dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penlitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.1 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengunakan pendekatan 

kualitatif. Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitain kualitatif sebagai penlitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.2 

Sebagaimana yang tertera dalam judul, maka lokasi penelitian ini dilakukan di 

Kota Malang, tepatnya di Dinas Pendidikan Kota Malang dan juga Lembaga Penelitian 

Pendidikan di Kota Malang seperti Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Malang. 

Dengan demikian subyek adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan sengaja 

sehingga narasumber data dapat terkumpul, karena dianggap menguasai bidang yang 

berhubungan dengan sasaran penelitian.3  

Maka subyek penelitian ini adalah: Pejabat Dinas Pendidikan Kota Malang, 

Lembaga Pendidikan Kota Malang (tiga sekolah SMPN, tiga SMP Swasta, dan juga 

tiga MTS di Kota Malang, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT), Masyarakat ( 

orang tua murid putus sekolah ) Kota Malang.  

Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh dari Dinas Pendidikan 

Kota Malang, dan Jaringan Kemanusian Jawa Timur Kota Malang.Sumber data 

skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, literatur, data instansi yang 

berupa dokumen, serta peraturan perundang-undangan. 

C. Tinjauan Teori 

a. Kebijakan 

Kebijakan merpakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari 

atas keabawah, dengan cara memberi rewards dan sanctions. Kebijakan sengaja 

disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju 

(kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan 

tersebut.4 

b. Kebijakan Publik 

Lingkup studi dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebaginya. 

Menurut Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) menungkapkan bahwa 

                                                           
1 Meloeng, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif.Remaja Rosdakarya: Bandung.Hlm.4 
2 Ibid. Hlm.4 
3 Arikunto,Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 145 
4 Marzali Amri. 2012. Amtropologi & Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Preneda Media Group. Hlm.19 
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kebijakan publik merupakan pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak 

ingin dilakukan oleh pemerintah.5 

Sedangkan menurut pakar Inggris,W.I.Jenkins (1978:15) merumuskan 

kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang aktor, 

berkenaan dengan tujuan yang telah dilipih beserta cara-cara untuk 

menyampaiannya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya 

masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut. 6 

c. Fungsi dan Jenjang Kebijakan 

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau rekonstruksi 

organisasi adalah terlaksananya kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan 

baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, 

prinsip dan aturan- aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan 

untuk dipedomani oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya 

dengan linkungan eksternal.  

d. Ciri-ciri kebijakan Publik 

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan 

bahwa kebijakan itu lazimnya dipirkan, didesain dirumuskan, dan diputuskan oleh 

mereka yang menurut David Easton (1953:1965) disebut sebagai orang-orang yang 

memliki otoritas dalam sistem politik. Mereka itu adalah eksekutif, legislator, hakim, 

administrator monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah orang-orang yang dalam 

kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik , dan dianggap sebagai 

oleh sebagian besar warga sitem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas 

dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi.7 

d. Kebijakan Pendidikan. 

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-

langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun 

waktu tertentu menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho.8 

e. Implentasi Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan oleh 

kepala sekolah. Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, 

yaitu komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi Tangkilisan 

(2003: 11)9 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Lipsky mencatat bahwa literatur 

mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni 

kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan 

                                                           
5 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm.14 

 
6 Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm.15-16 
7 Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: bumi aksara.Hlm. 18 
8 H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hlm.140 
9 Syafaruddin. 2008. Efektifitas Kebijakan pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi 

Kebijakan Menuju Oranisasi Sekolah Efektif. Jakarta, Rineka Cipta.Hlm.75-77 
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dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down melihat perancang 

kebijakan sebagai sektor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok bottom-up 

menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia 

layanan.10 

Salah satu model yang dapat dianggap sebagai model top-down adalah model 

Van Meter dan Van Horn (1975). Model yang dibuat oleh Van Meter dan Van Horn 

pada dasarnya dimaksudkan untuk mengintifikasi hubungan antara kepentingan yang 

beragam dari analisis kebijakan, perhatian langsung pada faktor penentu dari kebijakan 

publik dan sekaligus akibat dari kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn 

membedakan antara kebijakan dan performa. 

Model Van Meter dan Van Horn mencakup enam elemen: 

1. Suatu lingkungan yang secara bersama-sama menstimulir pejabat pemerintah dan 

menerima produk dari pekrjaan mereka. 

2. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan kepada 

pembuat kebijakan. 

3. Suatu proses konvensi, termasuk struktur dan prosedur formal dari pejabat 

pemerintah. 

4. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari pejabat 

pemerintah. 

5. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada klien. 

6.  Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang 

ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagaimana tuntutan dan sumber 

daya pada masa berikutnya. 

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup 

semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan 

pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dalam keputusn 

kebijakan.11 

  

                                                           
10 Hamdi Muchlis. 2014. KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Analisis, Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Hlm.97 
11 Hamdi Muchlis. 2014. KEBIJAKAN PUBLIK: Proses, Analisis, Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Hlm.99 
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f. Pengertian tentang Pendidikan  

Menurut Hasan (1995) menyatakan pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.12 

g. Pengertian tentang anak 

Anak didefinisikan dan dipahami secara bervariasi  dan berbeda, sesuai dengan 

sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut UU. No. 14 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun 

dan belum menikah. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kadungan, tanpa terkecuali, siapapun yang termasuk dalam kategori anak 

Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. 

h. Pengertian Sekolah 

Sekolah menjadi bagian tak teroisahkan dari anak didik dan begitu sebakliknya 

sehinnga ini selanjutnya menciptakan sebuah hubungan yang sinergisitas. Antara sekolah dan 

anak didik bisa duduk berdampingan satu sama lain, menciptakan sebuah harmonika 

pendidikan yang diniscayakan untuk kepentingan bersama di atas segala-galanya.13 

  

                                                           
12 Ahmadi. 1990. Strategi Belajar-Mengajar Keterampilan Berbahasa & Apresiasi Sastra. Malang: Yayasan 

Asih Asah Asuh. Hlm. 8 
13 Yamin, Moh. 2012. Sekolah yang Membebaskan. Malang : Madani (Kelompok Penerbit Intrans).Hlm.17 
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i. Pengertian Putus sekolah.  

Putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan 

pendidikan 6 tahun sekolah dasar dan mereka yang oleh karena itu tidak memiliki ijasah 

SD. Anak anak yang memiliki ijasah SD tapi tidak melanjutkan ke SMP.14 Sedangkan 

menurut Ahmad menyebutkan istilah droup out sama artinya dengan putus sekolah. 

Dimaksudkan droup out atau putus sekolah dalam uraian di sini yaitu berhentinya 

belajar seseorang murid di tengah tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran.15 

D. Pembahasan 

1. Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah 

Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian tentang  Kebijakan Pemerintah 

Kota Malang dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Tingkat SMP/MTs. 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hampir 

disetiap negara, menempatkan pambangunan pendidikan menjadi prioritas diantara 

pembangunan-pembangunan lain. 

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar untuk dapat 

mengambangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di tinjau dari Pasal 5 

dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memeproleh 

pendididkan yang bermutu, setiap warga negara di daerah terpencil atau terbelakang 

serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan 

setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat. 

Selain itu pemeritah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2008 Tentang Wajib Belajar. Pemerintah dan pemrintah daerah telah menjamin 

terselengaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) yang 

merupakan program pendidikan wajib belajar 9 tahun tanpa memungut biaya. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memperoleh 

kesempatan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.  

Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan menganai pendidikan nasional, 

namun masih banyak anak yang tidak dapat mengeyam pendidikan dengan baik, ada 

yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Kota Malang merupakan 

salah satu Kota yang menerapkan pendidikan dasar sembilan tahun, yang tertuang 

dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. 

Namun, pada kenyataanya masih banyak anak putus sekolah di Kota Malang. 

Tebel.4.1. Jumlah anak putus sekolah di Kota Malang tahun 2016 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Kondisi Anak Putus Sekolah Di 

Kota Malang 

2015 2016 

1 SD 7.683 4.949 

2 SMP 6.636 7.801 

                                                           
14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 Hlm.14 
15 Ahmad, Nazili Shaleh.2011. pendidikan dan Masyarakat. Yogyakarta: Sabda Media.Hlm.134 
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3 SMA 31.125 20.801 

Jumlah 45.444 33.551 

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kota Malang Tahun 2016 

Berdasarkan data di atas jumlah anak putus sekolah di Kota Malang dapat 

dikatakan cukup banyak. Penyebab dari anak putus sekolah di Kota Malang di sebabkan 

karena masalah faktor ekonomi, kurangnya kepedulian orang tua siswa/ kondisi keluarga 

yang kurang harmonis, jarak tempat tinggal dan sekolah cukup jauh, ada pula anak putus 

sekolah karena kurang berminat terhadap pendidikan formal. Berikut merupakan data 

kemiskinan di Kota Malang. 
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2. Sosialisai Kebijakan Perda Kota Malang Tentang Anak Putus Sekolah 

Untuk menanggulangi Angka Putus Sekolah seklaigus menuntaskan program 

Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Dinas Pendidikan Kota Malang melaksanakan 

kagiatan sebagai berikut: 

1. Program wajib belajar 9 tahun dengan dibarengi memberikan bantuan Operasional 

Skolah (BOS) dan bantuan bagi siswa prasejahtera. Kegiatan-kegiatan tersebut 

bertujuan agar peserta didik tidak ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi. 

2. Menyediakan pendidikan kesetaraan melalui kelompok Belajar Paket A, bagi 

mereka yang tidak lulus/ tamat SD/MI da paket B yang tidak tamat SMP/MTs. 

Mendirikan SMP Terbuka yaitu sekolah formal yang beriduk pada SMP reguler yang 

terdekat baik negeri maupun swasta yang memenuhi syarat dengan bentuk pendidikan 

terbuka dan pendidikan jarak jauh. SMP terbuka menitik beratkan pada belajar secara 

mandiri dan tetap ada kegiatan tatap muka tetapi terbatas. 

3. Tata Pelaksanaan Kebijakan.  

Dalam teori Van Meter dan Van Horn implementasi merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran 

tersebut dibutuhkan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sumber-sumber ini mencakup manusia, dana, 

dan kemampuan organisasi baik yang dialakukan oleh pemerintah maupun swasta 

individu maupun kelompok. 

4. Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Dinas Pendidikan Kota Malang 

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Di Kota Malang berjumlah 120 orang, dan 

jumlah pegawai yang menangani Anak Putus Sekolah berjumlah 6 orang. Sumber 

daya manusia dalam implemantasi kebiajakan pemerintah dalam pengentasan anak 

putus sekolah di Dinas Pendidikan Kota Malang dari sisi kuantitas masih kekurangan 

SDM, hal tersebut dapat dilihat dari staf yang menangani anak putus sekolah yakni 

hanya berjumlah enam orang saja. 

Sedangkan dari segi kualitas baik dari segi staf di Dinas Pendidikan dan pihak 

sekolah sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan kebijakan. 

5. Anggaran 

Anggaran juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

implementasi kebijakan penanganan Anak Putus Sekolah. Dana yang tersedia haruslah 

dapat digunakan dengan baik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang 

disedikan oleh Kota Malang untuk tahun 2016 sebesar 1.7 Triliun, anggaran yang 

disediakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk Dinas Pendidikan sebesar 196 miliyar. 

 Program Dinas Pendidikan untuk mengatasi anak putus sekolah yaitu Program 

Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran 2.920.260.000 dan Program Wajib 

Belajar  Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dengan Anggaran 129.940.802.788. 

6. Bentuk Program Pemerintah 

Bentuk-bentu program pemerintah sebagai upaya pengurangan jumlah anak putus 

sekolah yaitu: 

a. Program Sekolah Gratis  
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Program sekolah gratis merupakan peraturan dari Wali Kota Malang 

untuk jenjang SD dan SMP. Kebijakan sekolah gratis di Kota Malang 

sendiri memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Wali Kota (perwal) 

Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pendidikan Tahun 2013-

2018, program ini telah dikelurkan Kota Malang sejak tahun 2014. 

Kebijakan ini di keluarkan oleh pemerintah Kota Malang demi 

mempertahankan status Kota Malang sebagai Kota Layak Anak,salah 

satunya diwujudkan dalam program sekolah gratis bagi para pelajar. 

Meskipun Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan kebijakan 

program sekolah gratis, namun pada kenyataan di lapangan, siswa masih di 

pungut biaya oleh pihak sekolah. 

b. Program Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bertujuan Untuk 

Meminimalkan Kemacetan Arus Lalu Lintas Di Kawasan Sekolah. 

Pengadaan bus sekolah gratis ini sudah direncanakan sejak tahun tahun 

2014 dan mulai di operasikan pada Januari 2015. Setiap unit bus 

berkapasitas 25 siswa. Pemerintah Kota malang mengalokasikan anggaran 

untuk pengadaan bus sekolah sebesar 4 miliar. Anggran tersebut untuk 

membeli 5 unit bus sekolah yang akan melintasi seluruh kawasan yang ada 

lokasi sekolahnya, mulai dari SD hingga SMA. Sekarang bus sekolah yang 

ada di Kota Malang berjumlah 7 unit.  

Adanya sarana transportasi bus pelajar ini diharapkan mengurangi angka 

kemacetan lalu lintas. Program ini dimaksudkan agar siswa di Kota Malang 

tidak lagi mengendarai kendaran bermotor, sebab anak-anak sekolah 

dibawah umur 17 tahun dilarang mengendarai motor. Bus ini beroperasi dari 

pukul 06.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. 

c. Bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) 

Bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak 

mampu, untuk meringankan beban bagi siswa dan menurunkan keterbatasan 

akses terhadap pendidikan dasar yang diharapkan dapat meningkatkan 

angka psrtisipasi sekolah dalam rangka mendukung pencapaian Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 

BOSDA di berikan kepada seluruh siswa di sekolah negeri Kota Malang 

tanpa terkecuali. Namun pada berdasarkan hasil wawancara,  BOSDA tidak 

diberikan kepada seluruh siswa.  

“ ..dana BOSDA hanya di berikan kepada siswa yang kurang mampu 

saja, dana yan diberikan sebesar Rp. 250. 000. Jadi nanti minta surat 

keterangan tidak mampu gitu,setelah itu dananya keluar. sedangkan sisanya 

di gunakan untuk memperbaiki fasilitas gedung atau membangun gedung 

baru.” 

7. Evaluasi kebijakan 

Setiap kebijakan yang telah dibuat pastinya akan memberikan dampak kepada 

masyarakat dan setiap kebiajakan yang telah dikelurakan belum tentu dapat 

diterima dengan baik oleh masyakat. Seperti pada kebijakan program sekolah gratis, 

pada awal kebijakan ini dikeluargan oleh pemerintah ada sekitar 43 sekolah yang 
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tidak menyetuji kebijakan ini, namun saat ini program ini sudah dapat diterima oleh 

semua sekolah yang ada di Kota Malang. 

Sedangkan untuk pengurangan jumlah anak putus sekolah di Kota Malang 

kebijakan ini dikatakan masih belum berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan data 

tabel berikut: 

Tabel. 4.1. Data Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Dan Angka 

Partisipasi Sekolah Di Kota Malang 2013-2016. 

 

 SD/MI (7-12 Tahun) SMP/MTS (13-15 Tahun) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

APK 104,35 109,28 107,12 107,93 82,55 84,59 95,63 89,45 

APM 97,88 98,48 97,29 99,25 76,17 78,96 86,66 80,93 

APS 98,76 100,00 100,00 100,00 96,32 99,08 98,95 95,75 

Sumber: BPS Kota Malang 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa angka Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD 

sudah baik, hal ini di buktikan dengan pengingkatan angka APS dari tahun ketahun. Sedangkan 

APS untuk tingkat SMP pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 98,95 menjadi 95,75, itu 

artinya pada tahun 2016 angka anak putus sekolah mengalami kenaikan, yaitu dari 2% menjadi 

5%.  

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah kota 

malang tidak di implementasikan dengan baik oleh pihak sekolah, seperti yang seharusnya 

setiap siswa tidak mengeluarkan biaya, namun pada kenyataannya, masih ada penarikan 

dana dari pihak sekolah. Hal ini merupkan salah satu faktor penyebab anak putu sekolah 

di Kota Malang tetap ada. 

8. Kendala Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Di Kota Malang Khususnya 

Pada Tingkat SMP/MTs 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti kendala yang dialami oleh 

pemerintah dalam menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang disebabkan 

karena: 

1. Peserta didik yang berpredikat putus sekolah, adalah mengikuti orang tua pindah ke 

luar Kota Malang dan belum tercatat pada data pokok pendidikan. 

2. Masih kurangnya minat anak-anak terutama kaum marjinal untuk bersekolah yang 

disebabkan karena kurangnya perhatian orangtua/ kondisi keluarga yang kurang 

harmmonis 

3. Jarak antara tempat tinggal anak dengan skolah yang jauh. 

4. Fasilitas belajar yang kurang, alasan ekonomi pengaruh lingkungan misalnya 

tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya tentang 

pentignya pendidikan, 

5. Ada pula anak putus sekolah karena malas untuk pergi sekolah karena minder, tidak 

dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya 

9. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Putus sekolah bisa menjadi salah satu pemicu masalah sosial yang ada di Indonesia, 

yaitu kemiskinan, pengannguran, dan kebodohan. 

2. Putus sekolah masih banyak terjadi di Kota Malang karena disebabkan oleh berbagai 

faktor. Terutama dalam masalah kemiskinan, masih banyak anak-anak daerah 

pinggiran kota malang yang tidak dapat mengeyam pendidikan dengan baik. 

3. Faktor motivasi diri siswa dan dukungan keluarga,  lingkungan keluraga juga 

merupakan suatu hal yang penting. Keluarga haruslah memberikan dukungan penuh 

dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya.  

4. Dalam pengimplementasian program kebijakannya dapat dikatakan belum berjalan 

dengan baik. Seperti halnya program sekolah gratis yang seharusnya tidak pungutan 

biaya, namun pada kenyataannya masih ada sekolah-sekolah yang membebanka biaya 

sekolah kepada siswanya. 

5. Dinas pendidikan tidak mempunyai data anak putus sekolah murni, sehingga sulit 

mengetahui sejauh mana keberhasil kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah Kota 

Malang.  

10. Saran  

1. Hendaknya Dinas Pendidikan harus benar-benar memetakan angka anak putus sekolah 

murni di Kota Malang, agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan kebijakan yang 

telah dibuat untuk mengurangi anak putus sekolah. Dinas pendidikan juga perlu 

melakukan pemantauan dan kontrol yang ketat untuk seluruh sekolah yang ada di Kota 

Malang.  

2. Pemerintah juga perlu terus mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 

kepada masyarakat mengenai pentingnya bersekolah hingga ke daerah-daerah 

pinggiran yang terpencil secara berkelanjutan. 

3. Pemerintah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak terait 

dalam penyelenggaraan pengetasan anak putus sekolah secara terprogram dan 

berkelanjutan,seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan juga orang tua siswa. Hal 

ini diharapkan dapat mempunyai tanggung jawab dalam pengentasan anak putus 

sekolah.   
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