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TINJAUAN PUSTAKA

A. School Refusal

a. Pengertian School Refusal

Menurut Kearney (2001), dalam literatur ada berbagai istilah yang berhubungan di

antaranya school refusal, school phobia, school avoidance, dan truancy. Keempat istilah itu

mengacu pada kecenderungan seseorang untuk menghindari sekolah. Pengertian school

refusal, school avoidance dan school phobia seringkali dipertukarkan karena mengandung

unsur‐unsur yang saling tumpang tindih, sedangkan pengertian truancy sama sekali berbeda.

Truancy mengacu pada penghindaran sekolah yang berasosiasi dengan kenakalan anak dan

ketidak tertarikan terhadap kegiatan sekolah. Anak yang disebut truant tidak mengikuti

sekolah lebih karena alasan seperti malas, tidak mau mengikuti aturan di sekolah, atau lebih

menyukai aktivitas lain seperti main games atau seperti yang terjadi pada anak‐anak jalanan

di Indonesia, mereka lebih suka untuk berkeliaran di jalanan, mereka tidak mempunyai rasa

bersalah yang berarti dengan meninggalkan sekolah.

Menurut Fremont dan Wenar, kasus yang diistilahkan sebagai school refusal atau school

phobia menghindari sekolah karena adanya tekanan emosi, perasaan takut dan cemas

menghadapi sekolah. Mereka biasanya merasa bersalah dengan meninggalkan sekolah dan

rasa bersalah ini membuat mereka semakin tertekan (dalam Ampuni & Andayani, 2006).

Meskipun, Gelfand dan Drew (2003) berpendapat bahwa kini semakin sulit untuk

membedakan kedua bentuk di atas karena semakin banyak bukti bahwa anak ternyata bisa

saja mengalami gangguan kecemasan (yang berasosiasi dengan school phobia) dan gangguan

perilaku agresif (yang berasosiasi dengan truancy) secara bersamaan. School refusal adalah



masalah emosional yang dimanifestasikan dengan penolakan anak untuk menghadiri sekolah

dengan menunjukkan simptom fisik seperti berpura pura sakit, yang disebabkan karena

kecemasan berpisah dari orang terdekat, pengalaman negatif di sekolah serta tidak bisa

berpisah dari figure attachment. Seorang anak dikatakan mengalami school refusal jika anak

tersebut tidak mau pergi ke sekolah atau mengalami distres yang berat berkaitan dengan

kehadiran di sekolah. (Davison, John & Ann, 2006).

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

dapat sangat merusak (Davison, John & Ann, 2006). Salah satu konsekuensinya adalah anak

jadi kurang bersosialisasi dengan orang lain. 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. Menurut

Kearney, (2001)Tingkah laku school refusal dapat dilihat dari satu atau kombinasi dari

beberapa karakteristik di bawah ini yaitu :

a. Absen dari sekolah, menolak pergi ke sekolah, tidak mau pergi ke sekolah.

b. Hadir di sekolah tapi kemudian meninggalkannya sebelum jam sekolah usai.

c. Hadir di sekolah tapi menunjukkan tingkah laku yang tidak diharapkan, dari

tingkah laku menyendiri, tidak ingin pisah dari figure attachment-nya, agresif,

tidak kooperatif sampai temper tantrum.

d. Berpura – pura sakit agar tidak pergi kesekolah

e. Ia pergi ke sekolah dengan kecemasan yang luar biasa dan di sekolah berulang kali

mengalami masalah (misalnya pusing, ke toilet, berkeringat dingin).

Durlak (1992) menyatakan adanya emosional distress yang dialami anak anak dengan

school refusal ini, yang ditandai dengan rasa takut yang kurang beralasan jika harus pergi ke



sekolah. Mereka bisa sangat merasa ketakutan dan mereka tidak mau meninggalkan rumah.

Anak‐anak yang mengalami school refusal, ketika hari itu dia harus sekolah biasanya akan

mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan maupun yang lain ketika bangun tidur.

b. Penyebab Terjadinya School Refusal

Menurut Ampuni dan  Andayani, (2006) penyebab school refusal cukup bervariasi,

adapun beberapa penyebab school refusal adalah kecemasan berpisah dari orang yang paling

dekat dengannya., Kecemasan berpisah sering kali merupakan penyebab utama school

refusal. Salah satu studi oleh Last dan Strauss (dalam Davison, John & Ann, 2006).

Menemukan bahwa 75% anak-anak yang menolak untuk sekolah disebabkan oleh kecemasan

berpisah dari ibu atau orang yang terdekat dengannya. School refusal juga dapat terjadi

karena pengalaman negatif di sekolah, seperti mendapat cemoohan, ejekan atau pun diganggu

teman-temannya atau anak merasa malu karena tidak cantik, gendut, kurus, hitam atau takut

gagal dan mendapat nilai buruk.

Menurut Rini (dalam Manurung, 2012) Penyebab lainnya adalah karena adanya masalah

dalam keluarga, seperti sakitnya salah satu anggota keluarga, adanya pertengkaran antara

orangtua. Salah satu tingkah laku school refusal yang dapat dilihat, biasanya anak terlihat

murung ketika waktu sekolah tiba, tidak bersemangat, atau malah mengeluh sakit ketika

waktu pergi sekolah tiba. Fremont dan Hogan (dalam Ampuni & Andayani, 2006 ),

mengemukakan bahwa terjadinya school refusal pada anak telah ditemukan berhubungan

dengan berbagai pola interaksi yang kurang sehat di dalam keluarga, misalnya adanya

ketergantungan yang berlebihan antar anggota keluarga, masalah komunikasi serta masalah

pembagian peran dalam keluarga.

c. Tingkatan dan jenis school refusal

Menurut Arjana (2006) school refusal dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu tipe

ringan (tak masuk sekolah dalam kurun waktu beberapa hari), tipe sedang (tak masuk sekolah



dalam waktu satu minggu), dan tipe berat (hampir setiap hari tak sekolah dalam kurun waktu

tiga minggu). Gelfand dan Drew (2003), membagi school refusal menjadi dua subtipe:

a) Tipe I (tipe akut), tipe ini puncaknya terjadi pada anak sekitar umur 5‐8 tahun.

School refusal akut terjadi dalam kurun waktu antara 2 minggu sampai satu tahun.

Tipe ini memiliki prognosis yang lebih bagus.

b) Tipe II (kronis), yang terjadi selama 2 tahun ajaran atau lebih. Tipe ini puncaknya

terjadi pada anak tingkat SLTP atau SLTA dan memperlihatkan kesulitan yang

lebih serius. Tipe ini memiliki prognosis yang kurang bagus.

B. Anak Sekolah Dasar

a. Pengertian anak Sekolah Dasar

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.

Menurut Wong (2009), usia sekolah adalah anak pada usia 7-12 tahun, yang artinya

sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai

bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman

sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar

pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh

keterampilan tertentu.

Menurut Hurlock (2002), orang tua, pendidik, dan ahli psikologis memberikan berbagai

label kepada periode ini dan label-label itu mencerminkan ciri-ciri penting dari periode anak

usia sekolah, yaitu sebagai berikut:



a. Label yang digunakan oleh orang tua

1) Usia yang menyulitkan

Suatu masa dimana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan dimana ia lebih

banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya dari pada oleh orang tua dan

anggota keluarga lainnya.

2) Usia tidak rapi

Suatu masa dimana anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dalam

penampilan, dan kamarnya sangat berantakan. Sekalipun ada peraturan

keluarga yang ketat mengenai kerapihan dan perawatan barang-barangnya,

hanya beberapa saja yang taat, kecuali kalau orang tua mengharuskan

melakukannya dan mengancam dengan hukuman.

b. Label yang digunakan oleh para pendidik

1) Usia sekolah dasar

Pada usia tersebut anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang

dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa,

dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu, baik keterampilan

kurikuler maupun ekstra kurikuler.

2) Periode kritis

Suatu masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak

sukses, atau sangat sukses. Sekali terbentuk, kebiasaan untuk bekerja dibawah,

diatas atau sesuai dengan kemampuan cenderung menetap sampai dewasa.telah

dilaporkan bahwa tingkat perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak

mempunyai korelasi yang tinggi dengan perilaku berprestasi pada masa

dewasa.

c. Label yang digunakan ahli psikologi



1) Usia berkelompok

Suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh

teman-teman sebaya sebagai angota kelompok, terutama kelompok yang

bergengsi dalam pandangan temantemannya. Oleh karena itu, anak ingin

menyesuaikan dengan standar yang disetujui kelompok dalam penampilan,

berbicara, dan perilaku.

2) Usia penyesuaian diri

Suatu masa dimana perhatian pokok anak adalah dukungan dari teman-teman

sebaya dan keanggotaan dalam kelompok.

3) Usia kreatif

Suatu masa dalam rentang kehidupan dimana akan ditentukan apakah anak-

anak menjadi konformis atau pencipta karya yang baru yang orisinil. Meskipun

dasar-dasar untuk ungkapan kreatif diletakkan pada awal masa kanak-kanak,

namun kemampuan untuk menggunakan dasar-dasar ini dalam kegiatan-

kegiatan orisinal pada umumnya belum berkembang sempurna sebelum anak-

anak belum mencapai tahun-tahun akhir masa kanak-kanak.

4) Usia bermain

Bukan karena terdapat lebih banyak waktu untuk bermain daripada dalam

periode-periode lain hal mana tidak dimungkinkan lagi apabila anak-anak

sudah sekolah melainkan karena terdapat tumpang tindih antara ciri-ciri

kegiatan bermain anak-anak yang lebih muda dengan ciri-ciri bermain anak-

anak remaja. Jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain adalah karena

luasnya minat dan kegiatan bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk

bermain.

b. Tugas perkembangan usia Sekolah Dasar



Tugas-tugas perkembangan anak usia sekolah menurut Havighurst (dalam Hurlock 2002)

adalah sebagai berikut:

1) Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan permainan yang

umum.

2) Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai mahluk yang sedang

tumbuh

3) Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya

4) Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat

5) Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan

berhitung

6) Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-

hari

7) Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai

8) Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga

9) Mencapai kebebasan pribadi

C. Orangtua dan Sikap

a. Pengertian Orangtua

Menurut Ny. Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan,

“Orang tua adalah dua individu Yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa

pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari.“(Gunarsa, 1976). Pengertian

orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang Tua artinya ayah dan ibu

(Poerwadarmita, 2000). Sedangkan Dalam penggunaan bahasa Arab Istilah orang tua dikenal

dengan sebutan Al- walid pengertian tersebut dapat dilihat dalam Alquran Surat Lukman Ayat

14 Yang berbunyi. Artinya:



“Dan Kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu
bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah - tambahdan
menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada  Ku dan kepada dua orang ibu
bapakmu, hanya kepada Kulah kembalimu.” (Q.S. Lukman Ayat 14)

b. Pengertian Sikap

Sikap adalah respon tertutup individu terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah

melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang atau tidak senang, setuju

atau tidak setuju, dan sebagainya). Campbell (dalam Notoadmodjo, 2005) mendefinisikan si-

kap sebagai suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau subjek dan

melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan lainnya.

Sikap adalah suatu organisasi pendapat, keyakinan individu mengenai objek atau situasi

yang relatif konsisten, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada

individu tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.

Perilaku individu akan diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada dirinya.

Dengan mengetahui sikap individu, individu lain dapat menduga bagaimana respon atau

perilaku yang akan diambil oleh individu yang bersangkutan terhadap sesuatu masalah atau

keadaan yang dihadapkan padanya. Jadi dengan mengetahui sikap individu, individu lain

akan mendapatkan gambaran kemungkinan perilaku yang timbul dari individu yang bersang-

kutan (Walgito, 1990).

c. Struktur Sikap

Menurut Walgito (1990), terdapat tiga komponen yang membentuk sikap, yaitu :

1. Komponen kognitif (komponen perseptual).

Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan,

pandangan, keyakinan, dan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana individu

mempersepsi terhadap objek sikap.

2. Komponen afektif (komponen emosional).



Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau

tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal positif, sedangkan

rasa tidak senang adalah hal negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap

positif atau negatif.

3. Komponen konatif (komponen perilaku).

Komponen konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan

bertindak terhadap ohjek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap.

Yaitu menunjukkan besar atau kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku

individu terhadap objek sikap.

Menurut Allport (dalam Notoadmodjo, 2005) sikap terdiri dari tiga komponen pokok,

yaitu : Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek. Artinya, bagaimana

keyakinan dan pendapat atau pemikiran individu terhadap objek. Kehidupan emosional atau

evaluasi individu terhadap objek. Artinya, bagaimana penilaian individu tersenut terhadap

objek. Kecenderungan untuk bertindak. Artinya, sikap merupakan komponen yang

menyebabkan suatu tindakan terjadi.

Menurut Manurung (2012) sikap orang tua yang berusaha memperbaiki keadaan, orang

tua yang mengetahui masalah yang terjadi pada anak, menganggap  masalah yang terjadi di

dalam diri anak adalah masalah yang besar, sehingga orang tua melakukan hal hal yang

mampu membuat anak semangat ke sekolah, sedangkan orang tua yang menolak, orang tua

menganggap anak sebagai pokok permasalahan, orang tua menganggap bahwa anak lebih

karna manja dan tidak ingin kesekolah hanyalah alasan saja. Orang tua juga tidak mengetahui

permasalahn psikologis yang di alami anak, sehingga orang tua selalu memaksa anak untuk

berangkat kesekolah tampa mengetahui kecemasan dan ketakutan yang dihadapi anak ketika

berada di sekolah. Menurut Manurung (2012) orang tua menganggap masalah school refusal

adalah masalah yang biasa terjadi  pada anak Sekolah Dasar, padahal masalah school refusal



yang terjadi pada anak Sekolah Dasar dapat memberikan efek negatif bagi perkembangan

anak.

Menurut Anne Roe (dalam samuel, 1983), ada 3 sikap orangtua yang di tunjukkan orang

tua dalam pola asuh orangtua, yaitu :

1) Menjauhi anak

Sikap menjauhi anak terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Menolak : dingin, bermusuhan, menunjukkan kekurangan, mengabaikan

pertasi pertasi anak dan opini anak.

2. Mengabaikan : memberikan perawatan fisik, tetapi tidak memberikan afeksi

2) Konsentrasi emosional

Sikap konsentrasi emosional terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Overprotecting : memberikan perlindungan yang brlebihan. Terlalu

panik,penuh kasih sayang, memperoleh sedikit kebebasan pribadi, melindungi

diri.

2. Overdemanding : terlalu menuntut, cendrung dingin, menentukan standar

standar tinggi, mendesak untuk memperoleh prestasi akademik yang tinggi,

dalam bentuk yang ekstrim cendrung menolak.

3) Penerimaan terhadap anak

Sikap penerimaan terhadap anak terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Santai : sedikit kasih sayang, santai, tidak terlalu ambilpusing tetang diri anak.

2. Penuh kasih : memberikan perhatian hangat dan penuh kasih sayang,

membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya.

D. Kerangka Berfikir



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 individu-individu yang belum pernah bersamanya dalam kehidupan keluarga dan

belum pernah bergaul dengannya. Pertama sekali anak mungkin menghadapi kesulitan dalam

beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekolah, tetapi jika ditangani oleh para pendidik

yang baik, kesulitan beradaptasi tersebut dapat diatasi dengan cepat .  Apabila, seorang anak

yang pergi ke sekolah dengan membawa beban-beban emosional tertentu seperti rasa cemas

atau takut yang berpotensi menghalangi anak berangkat ke sekolah dan jika beban-beban

emosional ini dibiarkan, akan menimbulkan beberapa tingkah laku yang tidak normal, yang

salah satunya adalah school refusal.

Sekolah Dasar adalah awal yang sangat penting bagi seorang anak, dimana anak

mendapatkan pendidikan yang berbeda dari yang sebelumnya, anak akan di tuntut untuk

mandiri, peka terhadap lingkungan dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekolah.

Namun tidak semua anak mampu bertintaraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah,

ada beberapa anak yang mengalami ketakutan bahkan mengalami kecemasan yang berlebihan

terhadap sekolah, sehingga inilah yang menjadi jikal bakal anak mengalami school refusal.

Menurut Ampuni dan  Andayani, (2006) penyebab school refusal cukup bervariasi,

adapun beberapa penyebab school refusal adalah kecemasan berpisah dari orang yang paling

dekat dengannya., Kecemasan berpisah sering kali merupakan penyebab utama school

refusal.  Fremont dan Hogan (dalam Ampuni & Andayani, 2006 ), mengemukakan bahwa

terjadinya school refusal pada anak telah ditemukan berhubungan dengan berbagai pola

interaksi yang kurang sehat di dalam keluarga, misalnya adanya ketergantungan yang

berlebihan antar anggota keluarga, masalah komunikasi serta masalah pembagian peran

dalam keluarga.



Orang tua merupakan panutan bagi anak,sikap orang tua akan memberikan dampak

bagi perkembangan anak,ketika anak mengalami masalah school refusal, sikap orang tua

akan menjadi ajuan yang penting untuk membantu anak menjadi lebih baik lagi. Maka dari

itu melalui penelitian inilah, peneliti ingin membahas tentang bagaimana gambaran anak

Sekolah Dasar yang mengalami school refusal, mengapa anak Sekolah Dasar mengalami

school refusal, dan bagaimana sikap orangtua terhadap anak yang mengalami school refusal.

Penelitian ini tidak diarahkan pada upaya pembuktian teori maupun hipotesis tetapi

ditunjukkan untuk menjawab suatu fokus pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana gambaran anak Sekolah Dasar yang mengalami school refusal ?

2. Mengapa anak sekolah dasar dapat mengalami school refusal ?

3. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak Sekolah Dasar yang mengalami school

refusal ?


