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A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah sarana pendidikan yang bertujuan untuk menyempurnakan

perkembangan jasmani dan rohani anak. Peristiwa masuk sekolah pertama kali merupakan

langkah maju dalam kehidupan anak, peristiwa ini dapat menjadi suatu peristiwa yang

menegangkan, menakjubkan, menakutkan, menyenangkan atau menimbulkan rasa asing bagi

anak (Sukadji, 2000).

Oleh karna itu, masa sekolah merupakan masa yang penting bagi seorang anak, di

sekolah anak dapat bermain dengan teman, belajar, bersosialisasi dengan lingkungan baru.

Dengan sekolah anak diharapkan mampu mengembangkan diri, berfikir irasional dan mampu

berkomunikasi yang baik dan mampu mengembangkan diri. Pada saat anak memasuki

Sekolah Dasar anak diharapkan telah mandiri, cepat menanggapi suatu masalah, mampu

berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan, (Armaliani, 2008).

Pada saat memasuki Sekolah Dasar, anak akan berfikir bahwa sekolah merupakan

tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan membuat mereka

nyaman. Anak berpikir bahwa sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan,  anak juga

berpikir bahwa mereka mampu belajar dengan baik saat berada di kelas, mampu memahami

dan mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru, serta mampu meraih prestasi yang

diharapkan oleh orangtua dari anak. Namun, kenyataannya tidak semua anak merasa bahwa

masa sekolah merupakan masa yang menyenangkan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh

beberapa hal, salah satunya adalah saat anak mendapatkan pengalaman negatif saat berada di

sekolah, seperti  mendapatkan ejekan dari teman, sehingga anak tidak mau berada di sekolah

lebih lama lagi (Armaliani, 2008).



Dalam Undang - undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “setiap

warga Negara yang berusia 7 tahun dapat mengikuti program wajib belajar”(pasal 34 ayat 1

tahun 2003) artinya, bahwa batas minimum masuk Sekolah Dasar adalah 7 tahun, meskipun

anak sudah pandai membaca, menulis, dan berhitung tetap tidak bisa diterima jika usianya

kurang dari 7 tahun.

Pada  usia 7 tahun anak mulai masuk sekolah, dengan demikian anak-anak mulai

masuk ke dalam dunia baru, dimana dia mulai banyak berhubungan dengan orang-orang di

luar keluarganya, dan dia berkenalan dengan suasana dan lingkungan baru dalam

kehidupannya (Moehji, 2003). Menurut Mahfuzh (2001), anak usia 7 tahun sudah dianggap

matang untuk belajar di sekolah dasar, tapi ternyata tidak semua anak siap untuk pergi ke

sekolah. Anak bisa merasa belum siap walaupun usianya sudah mencukupi untuk masuk

sekolah, karena di sekolah terdapat orang yang belum pernah bersamanya dalam kehidupan

dan belum pernah bergaul dengannya.

Diperjelas lagi dalam penelitian yang dilakukan oleh Ampuni dan Andayani,

beberapa anak dan remaja klien Unit Konsultasi Psikologi (UKP) mengeluhkan bahwa saat

berangkat sekolah di pagi hari merupakan saat yang sangat menyiksa bagi mereka, di antara

mereka bahkan mengalami keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut hingga diare, mual,

muntah, dan sebagainya. Pada kasus lain, setiap pagi anak berangkat ke sekolah seperti biasa,

akan tetapi tiba‐tiba orangtua mendapat laporan dari sekolah bahwa anaknya telah absen

dari sekolah selama seminggu (Ampuni & Andayani, 2006).

Perasaan tidak nyaman ketika berada di lingkungan sekolah menjadi awal penyebab

school refusal, sering juga di sebut dengan fobia sekolah. Anak merasa sekolah tempat yang

tidak cocok baginya, anak merasa bahwa lingkungan sekolah tidak bersahabat kepadanya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang di lakukan terhadap Fani kelas 1 Sekolah Dasar

:



“aku takut kak,kawan–kawan disini dak enak, tu kak anak yang badannya besar tu
selalu ngejekin aku, kawan-kawan dak ada yang enak kak,  aku selalu di temani ibu di
sekolah, kalau dak ditemani aku dak sekolah kak, aku sering dak  sekolah karna ibu
dak sempat nungguin kalau ibu pulang aku nangis, kawan-kawannya jahat-jahat”
(“ saya takut kak, teman – teman di sini tidak enak, itu kak yang badannya besar itu
selalu mengcemooh saya, teman-temannya tidak ada yang enak kak, saya selalu di
temani ibu di sekolah kalau tidak ditemani ibu saya tidak sekolah kak,saya sering
tidak sekolah karna ibu tidak sempat menunggu, jika ibu pulang saya nangis, teman-
teman jahat-jahat”) (ketakutan anak sampai saat ini masih ia alami, Februari 2014)

Data yang di dapat dari Sekolah Dasar Negri 036 dan 037 Kec. Tapung Kab. Kampar

tiga  bulan terakhir, dari Sekolah Dasar Negeri 036 terdapat 6 anak  yang mengalami school

refusal yang duduk di kelas 1, dan data yang di dapat dari Sekolah Dasar Negeri 037 terdapat

4 anak yang mengalami school refusal yang duduk di kelas 1 dan 3.

Penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2012), menemukan bahwa anak yang

mengalami school refusal karena tidak ingin berpisah dari orang yang dekat dengannya dan

mempunyai pengalaman negatif di sekolah yaitu takut pada gurunya. Menurut Adiyanti

(2006) Keengganan atau ketakutan pada anak untuk bersekolah sebenarnya merupakan hal

yang biasa terjadi. Rasa takut anak pada umumnya sebagai respon untuk melindungi diri

terhadap sesuatu hal. Namun terkadang pada beberapa anak, ketakutan tersebut dapat menjadi

hal yang irasional dan berdampak sangat besar pada keinginan anak untuk tidak bersekolah.

Hal irasional yang seperti inilah yang dinamakan dengan fobia sekolah.

Berbagai kasus penolakan sekolah seperti diilustrasikan di atas banyak dilaporkan

terjadi bukan hanya di Indonesia. Angka prevalensi secara internasional adalah 2,4%. Adapun

di Amerika, angka prevalensi sebesar 1,3% pada remaja berusia 14‐16 tahun dan

4,1%‐4,7% pada anak berusia 7‐14 tahun. Sejauh ini peneliti belum menemukan angka

prevalensi/kejadian kasus penolakan sekolah yang terjadi di Indonesia. Setzer dan Salzhauer

(dalam Ampuni & Andayani, 2006)

Namun demikian, melihat data pengunjung Unit Konsultasi Psikologi (UKP),

dimungkinkan angkanya cukup besar. Dalam setahun terakhir ada 20 klien yang



berkonsultasi ke UKP dengan permasalahan seputar mogok sekolah. Jumlah ini adalah 14%

dari keseluruhan klien anak dan remaja dengan permasalahan klinis yang berkonsultasi ke

UKP (Ampuni & Andayani, 2006).

Pearce (1995) menyatakan bahwa fobia sekolah pada anak biasanya bervariasi dan

tidak dapat diduga. Sedikitnya ada 30% anak mengalami fobia sekolah yang disebabkan takut

pada guru yang galak dan mendapat ejekan dari teman.  Menurut Hurlock (1996), anak

perempuan biasanya lebih banyak mengalami fobia sekolah. Berkisar sekitar 75%

dibandingkan anak laki-laki yang hanya 25%. Hal ini disebabkan karena ketakutan yang

bervariasi, diantaranya takut berpisah dengan orangtua, takut terhadap guru dan takut tidak

mampu beradaptasi dengan teman barunya, akan membuat anak menjadi takut dan tidak ingin

datang  ke sekolah. Inilah yang menjadi permasalahan yang ingin di gali oleh peneliti,

mengapa school refusal bisa terjadi di pada anak Sekolah Dasar.

School refusal memiliki konsekuensi akademik dan sosial yang serius bagi anak dan

dapat sangat merusak. Salah satu konsekuensinya adalah anak jadi kurang bersosialisasi

dengan orang lain (Davison, John & Ann, 2006). Kurangnya sosialisasi ini secara tidak

langsung mempengaruhi prestasi belajar anak, karena anak tergantung pada ibu atau orang

yang dekat dengannya maka prestasi belajarnya juga tergantung pada orang-orang tersebut

(Rifai, 1993). Menurut Kearney (dalam Manurung, 2012), dampak yang paling buruk adalah

anak bisa dikeluarkan dari sekolah (dropout) karena terlalu lama tidak masuk sekolah.

Masalah school refusal juga berhubungan dengan tata tertib sekolah, sejauh mana tata tertib

sekolah di sosialisasikan terhadap murid dan orang tua sehingga masalah school refusal dapat

di minimaliskan dengan tata tertib sekolah yang ketat.

Menurut Fremont & Hogan (dalam Ampuni & Andayani, 2006) Munculnya school

refusal biasanya dikaitkan dengan faktor keluarga. Terjadinya school refusal pada anak telah

ditemukan berhubungan dengan berbagai pola interaksi yang kurang sehat di dalam keluarga,



misalnya adanya ketergantunga yang berlebihan antar anggota keluarga, masalah komunikasi

serta masalah pembagian peran dalam keluarga. Menurut Harlock (1978), Sikap orang tua

mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak, dan perlakuan mereka mempengaruhi

sikap anak. Pada dasarnya hubungan orang tua dan anak tergantung pada sikap orang tua,

banyak kasus hubungan orang tua dan anak yang kurang baik akibat sikap orang tua.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas dan kasus

yang terdapat dilapangan.  Maka pertanyaan penelitian ini adalah:

a) Bagaimana gambaran school refusal yang terjadi pada anak Sekolah  Dasar  ?

b) Apa yang menyebabkan anak Sekolah Dasar mengalami school refusal ?

c) Bagaimana sikap orang tua terhadap anak Sekolah Dasar yang mengalami school

refusal ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran anak Sekolah Dasar  yang

mengalami school refusal, dan  mengetahui penyebab terjadinya school refusal anak Sekolah

Dasar, serta sikap orang tua terhadap anak yang mengalami school refusal .

D. Keaslian Penelitian

Penelitian  ini pernah diteliti oleh Nazwa Manurung, 2012. Fakultas Psikologi

Universitas Sumatera Utara, ia meneliti school refusal pada anak Sekolah Dasar yang terjadi

di sumatra utara, dalam penelitian ini peneliti membahas bagai mana kasus school refusal

yang terjadi di Sumatra Utara (gejala yang terjadi, sikap anak terhadap sekolah dan bagai



mana sikap orang tua terhadap anak yang mengalami school refusal) pada penelitian ini

sabjek yang di gunakan hanya 2 orang.

Penelitian tentang anak sekolah dasar juga pernah di teliti oleh Retno Armaliani, 2008

Dengan judul " Fobia Sekolah Pada Anak Sekolah dasar “ pada penelitian ini peneliti

membahas tentang fobia sekolah yang terjadi pada anak sekolah dasar dan bagai mana cara

mengatasi fobia tersebut.

Penelitian tentang masalah mogok sekolah juga pernah di teliti oleh Sutarimah

Ampuni dan Budi Andayan, 2006 “Memahami Anak dan Remaja Dengan Kasus Mogok

Sekolah: Gejala, Penyebab, Struktur Kepribadian,Profil Keluarga, dan Keberhasilan

Penanganan” Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tantang School refusal yang

terjadi pada anak Sekolah Dasar , Subjek yang diambil adalah siswa siswi Sekolah Dasar

yang mengalami school refusal sebanyak 10 orang, dengan menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat gambaran school refusal yang

terjadi pada anak sekolah Dasar dan mengapa anak Sekolah Dasar mengalami school refusal

serta bagai mana sikap orang tua terhadap anak yang mengalami school refusal.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang di lakukan di harapkan mendapatkan suatu manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,

memperluas wawasan dan perspektif pengembangn ilmu pengetahuan dalam



penelitian bidang psikologi terutama mengenai school refusal pada anak

Sekolah Dasar dengan pendekatan kualitatif-deskriptif.

b. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada

berbagai kalangan yang terkait untuk meneliti lebih lanjut tentang school refusal

pada anak Sekolah Dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk

menjelaskan secara empiris tentang masalah school refusal yang terjadi pada

anak Sekolah Dasar.

b. Memberikan masukan bagi orang tua dan guru  dalam memandang anak yang

mengalami school refusal.


