
V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A.   Kesimpulan 

 

Berdasarkan data dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak 

lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo 

yaitu : 

1) Jarak dari rumah ke sekolah terdekat lebih dari 5 Km, dan waktu tercepat menuju 

sekolah terdekat mencapai 30 menit. Aksesibilitas yang rendah, yang meliputi kondisi 

jalan yang rusak serta alat transportasi yang tidak lancar juga menjadi faktor penyebab 

anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA di Desa Tanjung Pandan Kecamatan 

Bangun Rejo Kabupaten  Lampung Tengah Tahun 2009. 

2) Pendidikan orang tua rendah karena pendidikan yang ditempuh hanya sampai tingkat 

SMP.  Rendahnya pendidikan orangtua merupakan faktor penyebab anak lulusan SMP 

tidak melanjutkan ke SMA di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten  

Lampung Tengah Tahun 2009. 

3) Sebanyak 27 responden (85%) tingkat pendapatan orangtua anak lulusan SMP tidak 

melanjutkan ke SMA tergolong rendah  yaitu ≤ Rp. 650.000. Rendahnya pendapatan 

orangtua merupakan faktor penyebab anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA di 

Desa Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten  Lampung Tengah Tahun 

2009. 

 

4)  Sebanyak 22 responden (68,75%) anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA 

memiliki minat yang rendah untuk melanjutkan ke SMA. Rendahnya minat anak untuk 

sekolah menjadi faktor yang cukup menyebabkan anak lulusan SMP tidak melanjutkan 



ke SMA di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten  Lampung Tengah 

Tahun 2009. 

 

B. Saran 

 

1) Diharapkan Pemerintah dapat menyediakan sarana transportasi baik kondisi jalan 

yang baik maupun angkutan umum untuk memudahkan anak-anak pergi ke sekolah. 

2) Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan 

kepada masyarakat di desa Tanjung Pandan. 

3) Dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Tanjung pandan yang termasuk 

dalam kriteria rendah, diberi ketrampilan khusus, sehingga dapat mengembangkan 

ketrampilannya itu dan dapat menambah penghasilan masyarakat. 

4) Diharapkan anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan SMA untuk mengikuti 

program kejar paket B setara yang diadakan oleh pemerintah agar bisa mendapat 

pekerjaan dan dapat membantu orangtua. 

5) Diharapkan anak lulusan SMP yang memiliki minat untuk melanjutkan SMA agar 

mendaftar ke SMA baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran berikutnya.   

6) Anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan sekolah SMA untuk dapat mengikuti BLK 

(Balai Latihan Kerja) agar tidak menganggur,  seperti menjahit, elektronik, dsb. 

Karena semakin tinggi angka pengangguran akan memberikan kesempatan yang besar 

untuk terjadinya tindak kriminalitas. 

 

 

 


