
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Setiap individu yang dilahirkan ke

dunia memerlukan pendidikan untuk menjalankan kehidupan dengan baik dan

berguna bagi nusa dan bangsa serta kehidupan yang layak dan bermutu dapat

dicapai. Langkah awal untuk bisa menghadapi kehidupan kedepan dan memenuhi

tuntutan zaman adalah belajar dengan baik dan benar. Pendidikan pertama kali

yang didapatkan yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan

lingkungan masyarakat. Hasbullah (2005: 1) memberikan pengertian bahwa

pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina

kepribadiaannya sesuai dengan nilai - nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan

yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.

Menurut Ahmadi dan Uhbayati (2003: 70) pendidikan pada hakikatnya suatu

kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang

dilakukan oleh anggota dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari

keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan

berlangsung secara menerus.



2

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap. MPR No IV/MPR/1973

(dalam Ahmadi dan Uhbiyati, 2003: 75) dirumuskan bahwa pendidikan pada

hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan

kemampuan di dalam maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Sedangkan menurut Ihsan (2003: 5), pendidikan dapat diartikan sebagai:

1. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan;
2. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam

pertumbuhannya;
3. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu

yang dikehendaki oleh masyarakat;
4. Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju

kedewasaan.

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi anak untuk meningkatkan kualitas

hidupnya serta menentukan diri anak dalam perkembangannya menuju ke arah

yang lebih baik. Apalagi di zaman modern ini yang segala sesuatu dapat berubah

dengan serba cepat adalah akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK), sehingga dapat menciptakan bermacam-macam alat yang

canggih. Oleh sebab itu pendidikan sangat penting untuk anak dalam

perkembangan zaman ini.

Di Indonesia sudah ada program dari pemerintah untuk mengurangi angka putus

sekolah, yaitu program wajib belajar sembilan tahun. Konsep tentang program

pendidikan wajib belajar sembilan tahun ini dinyatakan dalam pasal 31 ayat (1)

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
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serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan undang-undang.

Wajib belajar sembilan  tahun diwajibkan untuk semua anak Indonesia tanpa

membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, serta asal usul keturunan, agar dapat

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh

mereka sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat. Dan wajib

belajar ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu

sumber daya manusia (SDM).

Dengan dibuatnya Undang-Undang yang mengatur program wajib belajar

sembilan tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan program bantuan dana

sekolah yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang

tujuannya sebagai bentuk implementasi dari program wajib belajar sembilan

tahun, dimana anak-anak wajib belajar selama sembilan tahun dalam tingkat SD,

SMP, hingga SMA, dan dibebaskan dari biaya sekolah. Namun biaya untuk

menuju ke sekolah serta untuk proses belajar mengajar di sekolah tidaklah gratis.

Orang tua harus menyiapkan sejumlah uang untuk biaya transportasi jika rumah

mereka jauh dari sekolah, untuk uang saku anak ketika di sekolah, belum lagi

untuk perlengkapan sekolah mereka seperti alat tulis, seragam, dan lain-lain.

Pendidikan dari sekolah akan membantu seorang anak bukan hanya mengerti teori

dari mata pelajaran yang diajarkan, namun juga mengajarkan sikap dan perilaku

yang baik. Pendidikan yang baik, membentuk masa depan anak terencana dan

terjamin,  mengembangkan bakat dan potensi anak ke nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat. Melalui sekolah anak juga dapat mewujudkan cita-citanya.
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Seperti yang dikatakan oleh Dalyono (2012: 49-50) belajar bertujuan mengadakan

perubahan didalam diri, antara lain tingkah laku, kebiasaan dari yang buruk

menjadi baik, sikap dari yang negatif menjadi positif, dan ketrampilan seperti

olahraga, seni, tehnik, pertanian dan sebagainya, serta belajar bertujuan

menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu.

Peranan orang tua sangat penting bagi anak dalam pemenuhan kebutuhan belajar

anak. Peranan tersebut berbeda antara orang tua yang satu dengan orang tua

lainnya. Ada orang tua yang menjalankan perannya dengan berupaya keras untuk

dapat memenuhi kebutuhan anak mengikuti pendidikan hingga pada jenjang yang

tertinggi dan berhasil dalam menyukseskan pendidikan anak, tapi tidak sedikit

pula yang belum bahkan gagal menjalankan peranannya dengan baik. Padahal

tertulis jelas dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, mewajibkan

orang tua (ayah dan ibunya) untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka

dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya seperti dijelaskan oleh Ahmadi (1991: 108)

fungsi keluarga antara lain; fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi

pendidikan, fungsi perlindungan dan penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status

keluarga, dan fungsi agama.

Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, baik cerdas dalam

pemikiran dan cerdas dalam bertingkah laku. Cerdas dalam pemikiran berarti

seorang anak memiliki wawasan luas dan dapat menyelesaikan sekolahnya.

Sedangkan cerdas dalam bertingkah laku berarti seorang anak mampu

menyesuaikan dirinya di dalam masyarakat dan memiliki nilai-nilai sopan santun.

Lebih dari itu semua orang tua menginginkan anaknya kelak memiliki nasib yang
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lebih bari dari mereka, mengenyam pendidikan lebih tinggi dibanding orang

tuanya dan memiliki pekerjaan yang lebih layak.

Oleh karena itu setiap orang tua bercita-cita untuk bisa menyekolahkan anaknya

supaya menjadi yang lebih baik lagi baik dari segi pemikiran, tingkah laku

maupun segi ekonomi. Dari segi pemikiran diharapkan anak jauh lebih bisa

berkembang pemikirannya, lebih modern, dan bisa mencari solusi atas setiap

masalah yang dialaminya. Dari segi tingkah laku diharapkan tingkah laku anak

bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa memilih hal-hal yang positif untuk dilakukan,

dan lebih sopan santun karena di sekolah tidak hanya diajarkan cara menghintung

saja namun juga diajarkan tata krama dalam bertingkah laku, seperti sopan santun

dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi, diharapkan anak dapat memanfaatkan

ilmu yang telah diperoleh selama belajar di sekolah dan bisa mendapatkan

pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya serta mendapatkan uang dari

pekerjaannya tersebut. Dengan kata lain, para orang tua berharap melalui

pendidikan anak-anaknya dapat menjadi lebih sukses daripada orang tuanya.

Namun, tak sedikit orang tua yang tidak bisa mewujudkan cita-cita untuk

mensukseskan anak-anak mereka, sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan

pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan atau mereka harus terpaksa berhenti

sekolah atau putus sekolah. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara

terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar, dimana anak tidak dapat

menyelesaikan sekolah sampai lulus atau selesai. Putus sekolah akan berdampak

besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak yang putus sekolah akan

membawa keresahan sosial.
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Dampak keresahan sosial ialah semakin banyaknya jumlah penggangguran

sehingga dapat memicu keadaan menjadi penyakit masyarakat yang menimbulkan

tindakan kriminal dikarenakan banyaknya pengangguran yang menimbulkan

kelompok-kelompok pemuda liar. Anak-anak nakal dengan kegiatannya yang

bersifat negatif, seperti mencuri, memakai narkoba, mabuk, menodong dan lain

sebagainya. Akibat lainnya juga adalah anak sulit mendapatkan pekerjaan karena

anak yang tidak mempuyai ijazah maupun tidak adanya pembekalan kemampuan

bagi mereka yang putus sekolah. Akan tetapi anak putus sekolah tak selamanya

akan berdampak demikian tetapi ada juga yang dapat membantu orang tua bekerja

sehingga dapat menggurangi beban orang tua dari segi ekonomi.

Ada banyak faktor penyebab anak putus sekolah yang dapat digolongkan menjadi

dua aspek, yaitu yang pertama adalah faktor internal (dalam diri) anak, meliputi

minat motivasi, kemampuan, nilai dan sikap ekspektasi (harapan) serta persepsi

siswa tentang sekolah. Kedua, faktor eksternal (luar diri) anak, meliputi persepsi

orang tua tentang pendidikan, latar belakang ekonomi orang tua, guru-murid,

jarak sekolah dari rumah, usaha yang dilakukan pemerintah meliputi bantuan dan

pengadaan sarana dan prasarana. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor tersebut:

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak. Anak yang

memiliki kemampuan rendah biasanya akan merasa malu atau minder dengan

anak yang memiliki kemampuan tinggi. Kemampuan ini dapat dilihat dari

kemampuan anak dalam menerima dan memahami materi yang diberikan oleh

gurunya. Anak yang selama sekolah tidak bisa menerima materi akan sulit ketika

menghadapi ulangan, hal ini akan berdampak pada nilai dan anak bisa tinggal



7

kelas atau tidak naik kelas. Akibatnya anak akan merasa malu sehingga anak tidak

mau sekolah lagi. Anak yang tidak memiliki minat dan motivasi untuk sekolah

tentu anak akan merasa malas untuk pergi sekolah dan akan sering membolos

sehingga lambat laun anak akan berhenti sekolah. Anak juga terkadang sering

salah mengartikan pendidikan. Persepsi anak tentang pendidikan kurang atau

bahkan keliru dapat menyebabkan anak putus sekolah.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Latar belakang

ekonomi dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, anak yang

keadaan ekonomi orang tuanya kurang mampu akan memilih untuk berhenti

sekolah dan membantu orang tua mereka dengan cara bekerja. Banyak juga orang

tua yang dari segi ekonominya mampu namun mereka beranggapan bahwa

pendidikan tidak penting sehingga mereka tidak menyekolahkan anaknya hingga

tamat. Jarak juga dapat berpengaruh terhadap anak putus sekolah. Anak yang

rumahnya jauh dari sekolah dan susah dalam mendapatkan transportasi akan

merasa malas karena susah untuk bisa sampai di sekolah dan akhirnya anak

memilih untuk berhenti sekolah. Namun ada juga anak yang rumahnya dekat

dengan sekolah tapi hubungan anak dengan guru tidaklah baik, mungkin anak

tidak menyukai guru tersebut sehingga memilih untuk putus. Selain bantuan dari

pemerintah juga dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena banyak bantuan

dari pemerintah yang hanya membebaskan untuk biaya sekolahnya saja, tidak

untuk transportasi dan kebutuhan lainnya guna untuk pendidikan.

Berdasarkan data BPS tahun 2013, rata-rata nasional angka putus sekolah jenjang

SD mencapai 0,67 % atau sebanyak 182.773 anak; untuk usia 13-15 tahun
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(jenjang SMP) sebanyak 2,21 % atau sebanyak 209.976 anak; dan untuk usia 16-

18 tahun (jenjang SMA) semakin tinggi hingga 3,14 % atau sebanyak 223.676

anak. Jika digabungkan maka jumlahnya mencapai 6,02 %. Dengan kata lain

jumlah anak yang putus sekolah mencapai 616.425 anak. Sedangkan berdasarkan

data UNICEF (dalam kabar24.bisnis.com) tahun 2015 pada akhir Mei tercatat

sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan

yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah tersebut belum termasuk anak usia

Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan data tersebut diatas, angka anak

putus sekolah dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan atau semakin

bertambah, yaitu dari 616.425 anak bertambah menjadi 2.500.000 anak.

Menurut Pahun (2012) Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-10 pada tahun

2012 dengan kasus putus sekolah tertinggi yaitu sekitar 79.435 anak tidak

bersekolah dan tidak melanjutkan pendidikan dasar mereka. Sedangkan untuk

peringkat pertama diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 553.115

anak.

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung

Tengah adalah salah satu Kelurahan yang tingkat putus sekolahnya cukup tinggi,

hal ini terbukti dari hasil observasi sementara dilapangan yang dilakukan oleh

peneliti pada tahun 2015 diketahui jumlah anak yang putus sekolah di dusun IV

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir sebanyak 43 anak dari tingkat SD sampai SMA.

Kecenderungan yang diketahui peneliti ternyata faktor ekonomi dan intelegensi

adalah faktor penyebab anak putus sekolah di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu



9

Ilir. Hal ini dapat dibuktikan dengan pekerjaan yang dijalani oleh mayoritas

masyarakat Dusun IV kelurahan Tanjung Ratu Ilir, yaitu sebagai buruh tani. Hal

itu juga mungkin yang menyebabkan banyaknya angka anak putus sekolah di

Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir. Karena keadaan ekonomi yang terbatas

pula mungkin yang membuat untuk pemenuhan gizi meraka kurang sehingga

berpengaruh pada inteligensi anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti

“Faktor penyebab anak putus sekolah di dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir

Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Apakah ada pengaruh faktor intelegensi anak terhadap anak putus sekolah?

2. Apakah ada pengaruh faktor ekonomi orang tua terhadap anak putus sekolah?

3. Apakah ada pengaruh faktor intelegensi dan faktor ekonomi secara simultan

dengan anak putus sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di atas,

maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh faktor intelegensi anak terhadap anak putus sekolah.
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2. Mengetahui pengaruh faktor ekonomi orang tua terhadap anak putus sekolah.

3. Mengetahui pengaruh faktor intelegensi dan faktor ekonomi secara simultan

dengan anak putus sekolah?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada

khususnya sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan dapat dijadikan

bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan

masalah sosial khususnya masalah anak putus sekolah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

yang positif kepada orang tua, yang berperan dalam meningkatkan mutu SDM

yang berdaya guna bukan hanya dari penampilan tapi juga wawasan yang luas.


