
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Putus Sekolah

1. Pengertian Anak

Menurut WJS. Poerdarminta (1992: 38-39), pengertian anak secara umum

dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari

hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak,

sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Anak menurut Undang-

Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pengertian

Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak menurut undang-

undang nomor tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya hak anak adalah bagian dari hak

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Sedangkan menurut Lesmana (2012) pengertian anak dari sudut pandang agama,

anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan

dari kehendak Tuhan dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak

mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama, maka anak harus
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diperlakukan secara manusiawi, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi

anak yang berakhlak mulia seperti dapat berttanggung jawab. Secara sosiologis

anak diartikan sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam

lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan

sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari

masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.

Dalam perkembangan, anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh

isteri tersebut.

2. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar,

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

3. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan secara

fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan

secara wajar.

4. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan

luar biasa, atau memiliki potensi dan atau bakat luar istimewa.

5. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab

atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan

pengadilan.

6. Anak asuh, yaitu anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk

diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan
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karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin

tumbuh kembangnya anak secara wajar. (Pasal 1, Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Menurut Abdussalam (1990: 47), semua anak memiliki empat hak dasar, yaitu:

a. Hak atas kelangsungan hidup

Termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan

pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak memperoleh gizi yang baik,

tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila jatuh sakit.

b. Hak untuk berkembang

Termasuk didalamnya hak untuk memperoleh pendidikan, informasi, waktu

luang, berekreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat,

dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

c. Hak partisipasi

Termasuk didalamnya adalah hak kebebasan untuk menyatakan pendapat,

berserikat dan berkumpul, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan,

yang menyangkut dirinya.

d. Hak perlindungan

Termasuk didalamnya perlindungan dalam bentuk eksploitasi, perlakuan

kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam

hal lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak

adalah seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita baik melalui pernikahan

yang sah ataupun tidak sah, anak asuh maupun anak angkat. Anak yang dimaksud
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dalam penelitian ini adalah seseorang yang masih dalam usia sekolah yaitu antara

6-18 tahun.

2. Putus Sekolah

Gunawan (2010: 71), menyatakan putus sekolah merupakan predikat yang

diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu

jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang

pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga masyarakat atau anak yang hanya

mengikuti pendidikan di SD sampai kelas lima, disebut sebagai putus sekolah SD.

Menurut Djumhur dan Surya (1975: 179) jenis putus sekolah dapat

dikelompokkan atas tiga, yaitu :

1. Putus sekolah atau berhenti dalam jenjang

Putus sekolah dalam jenjang ini yaitu seorang murid atau siswa yang berhenti

sekolah tapi masih dalam jenjang tertentu. Contohnya seorang siswa yang

putus sekolah sebelum menamatkan sekolahnya pada tingkat SD, SLTP,

SLTA dan Perguruan Tinggi.

2. Putus sekolah di ujung jenjang

Putus sekolah di ujung jenjang artinya mereka yang tidak sempat

menamatkan pelajaran sekolah tertentu. Dengan kata lain mereka berhenti

pada tingkatan akhir dalam dalam tingkatan sekolah tertentu. Contohnya,

mereka yang sudah duduk di bangku kelas VI SD, kelas III SLTP, kelas III

SLTA dan sebagainya tanpa memperoleh ijazah.
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3. Putus sekolah atau berhenti antara jenjang

Putus sekolah yang dimaksud dengan berhenti antara jenjang yaitu tidak

melanjutkan pelajaran ketingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang yang

telah menamatkan pendidikannya di tingkatan SD tetapi tidak bisa

melanjutkan pelajaran ketingkat yang lebih tinggi.

Putus sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhentinya anak atau

anak yang keluar dari suatu lembaga pendidikan sebelum mereka menamatkan

pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti, baik

SD, SMP, maupun SMA.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan anak putus sekolah adalah keadaan dimana seseorang yang

usianya seharusnya masih dalam usia sekolah namun harus keluar atau berhenti

dari lembaga pendidikan yang diikuti.

B. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Ada banyak faktor penyebab anak putus sekolah. Ada faktor yang berasal dari

dalam diri (internal) anak didik sendiri, seperti faktor kemalasan dan

ketidakmampuan diri. Ada juga faktor yang berasal dari luar (eksternal) anak

didik, seperti ketidakadaan biaya dan sarana pendidikan. Sebagaimana menurut

Baharuddin (1982), faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah adalah :

1. Faktor kependudukan

2. Faktor ledakan usia sekolah

3. Faktor biaya (ekonomi)
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4. Faktor kemiskinan

5. Faktor sarana

6. Faktor sekolah

7. Faktor I.Q (Intelegensi)

8. Faktor mentalitet anak didik

Faktor kependudukan merupakan faktor yang berasal dari keadaan  lingkungan

yang ada dalam suatu penduduk tertentu, seperti angka kelahiran dan kematian.

Hal ini juga berkaitan dengan faktor ledakan usia sekolah yang dapat

mempengaruhi anak putus sekolah ketika angka kelahiran meningkat,

menyebabkan anak usia sekolah juga meningkat, persaingan untuk meraih hidup

yang layakpun semakin meningkat namun tidak dibarengi dengan pertambahan

gedung-gedung sekolah dan kebutuhan lainnya sehingga tak sedikit anak yang

harus berhenti bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Faktor biaya atau ekonomi berkaitan dengan faktor kemiskinan, ketika berbicara

mengenai faktor kemiskinan maka faktor ekonomi yang sangat terlihat, ketika

kebutuhan sekolah semakin banyak dengan keadaan ekonomi yang rendah maka

akan berakibat pada putus sekolah. Faktor sarana adalah faktor mengenai alat-alat

yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Alat ini dapat yang

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi dapat juga berupa alat yang

digunakan oleh siswa. Banyak siswa yang malu karena peralatan yang ia gunakan

tidak pernah ganti yang baru karena orang tua tidak mampu membelikannya yang

baru sehingga anak merasa minder dan memilih untuk berhenti sekolah.
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Faktor sekolah ialah faktor tentang keadaan suatu sekolah, dapat berupa keadaan

fisik sekolah seperti fasilitas dalam sekolah dapat juga berupa hubungan antara

siswa dengan gurunya disekolah. Ketika hubungan siswa dengan guru tidak

berjalan dengan baik, hal ini dapar berpengaruh terhadap anak untuk membolos

dan melanggar peraturan sekolah yang dapat berakibat terjadinya putus sekolah.

Faktor intelegensi merupakan faktor tentang kemampuan, kecerdasan, kepintaran

dan kedisiplinan siswa dalam sekolah. ketika intelegensinya rendah akan

berpengaruh pada terjadinya anak putus sekolah. Sedangkan faktor mentalitet

anak didik terhadap anak putus sekolah adalah keadaan dimana mental anak

rendah atau ketika dalam sekolah anak tidak berani untuk mengemukaan

pikirannya dan merasa takut ketika sedang mengikuti pelajaran disekolah serta

tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya.

Berbagai penelitian seperti: A.A. Ketut Oka (2000) di Bali serta Sugeng Arianto

(2001) (dalam eprints.ung.ac.id) di Jambi menyatakan beberapa faktor yang

mempengaruhi anak putus sekolah, yaitu: status ekonomi, jenis pendidikan siswa

(umum atau kejuruan), kehamilan, kemiskinan, ketidaknyamanan, kenakalan

siswa, penyakit, minat, tradisi atau adat istiadat, pendidikan orang tua, pekerjaan

orang tua, usia orang tua, jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal

serta perhatian orang tua.

Dari faktor-faktor penyebab anak putus sekolah yang dikemukakan diatas, maka

bisa dilihat faktor penyebab putus sekolah tidaklah sederhana dan bersifat tunggal

saja, melainkan banyak faktor yang menyebabkannya. Adapun faktor-faktor anak
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putus sekolah yang peneliti gunakan adalah faktor internal yaitu faktor intelegensi

dan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi.

1. Faktor Intelegensi

Intelegensi berasal dari bahasa inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa

latin intellectus dan intelligentia. Menurut Dalyono (2004: 124) inteligensi adalah

kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu

situasi atau masalah, yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti:

abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan

sebagainya. Thorndike (dalam Suryabrata, 2008: 125) memberi definisi

intelegensi sebagai hal yang dapat dinilai dengan taraf ketidaklengkapan daripada

kemungkinan-kemungkinan dalam perjuangan hidup individu.  Sedangkan

Terman (dalam Syuryabrata, 2008: 125) mendefinisikan intelegensi sebagai

kemampuan untuk berfikir abstrak.

Intelegensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir,

yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu (Purwanto,

2004: 52). Menurut Morgan, dkk (dalam Walgito, 2010: 211) ada dua pendekatan

yang pokok dalam memberikan definisi mengenai intelegensi itu, yaitu (1)

pendekatan yang mellihat faktor-faktor yang membentuk intelegensi itu, yang

sering disebut sebagai pendekatan faktor atau teori faktor, dan (2) pendekatan

yang melihat sifat proses intelektual itu sendiri, yang sering dipandang sebagai

teori orientasi-proses (process-oriented theories).

Purwanto (2004: 55-56) menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi intelegensi yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara
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intelegensi seseorang dengan yang lain. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi

tingkat intelegensi seseorang, di antaranya:

1. Pembawaan: pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa

sejak lahir batas kesanggupan kita, yakni dapat tindaknya seseorang

memecahkan suatu soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita.

2. Kematangan: Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan

perkembangan, Tiap organ (fisik dan psikis) dapat dikatakan telah matang

jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing.

3. Pembentukan: pembentukan ialah segala keadaan diluar diri seseorang yang

mempengaruhi perkembangan intelegensi.

4. Minat dan pembawaan yang khas: minat mengarahkan pembuatan kepada

suatu tujuan dan merupakan dan dorongan bagi pembawaan itu. Dorongan-

dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan

dunia luar.

5. Kebebasan: kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-

metode yang tertentu dalam memecahkan masalahmasalah. Manusia

mempunyai kebebasan memilih metode juga bebas dalam memilih masalah

sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat umum mengenal intelegensi sebagai istilah yang menggambarkan

kecerdasan, kepintaran, kemampuan berfikir seseorang atau kemampuan untuk

memecahkan masalah yang dihadapi. Gambaran seseorang yang memiliki

inteligensi tinggi biasanya merupakan cerminan anak yang pintar, anak yang

pandai dalam studinya.
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Seperti yang dikatakan oleh Ahmadi (2009:89) orang dianggap inteligen, bila

responnya merupakan respon yang baik terhadap stimulus yang diterimanya. Jadi,

individu itu dikatakan inteligen kalau respons yang diberikan itu sesuai dengan

stimulus yang diterimanya. Untuk memberikan respon yang tepat, organisme

harus memiliki lebih banyak hubungan stimulus dan respons, dan hal tersebut

dapat diperoleh dari hasil pengalaman yang diperolehnya dari hasil pengalaman

yang diperolehnya dan hasil respons yang telah lalu.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa intelegensi adalah suatu

kemampuan atau kecerdasan seseorang yang melibatkan proses berpikir secara

rasional. Intelegensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemanpuan atau

kecerdasan anak selama belajar di sekolah yang dapat dilihat dari kepintaran,

kecerdasan, kemampuan, dan kerajinan anak.

a. Kepintaran

Menurut Sisyanto (2010), Kepintaran adalah kemampuan anak dalam menyerap

informasi berupa ilmu pengetahuan; informasi itu bisa dari mana saja. Baik itu

informasi dari buku bacaan, dari internet, majalah, guru yang mengajar di kelas,

bisik-bisik; atau dari mana saja. Seberapa banyak akumulasi dari informasi ilmu

pengetahuan yang terserap ini menunjukkan seberapa pintarnya anak. Akan tetapi,

kepintaran berhenti di situ saja.

Pintar belum berarti cerdas. Orang pintar memiliki banyak pengetahuan, akan

tetapi kadang menghambatnya dalam pengambilan keputusan, karena

pengetahuan yang banyak itu memberikan banyak informasi. Kepintaran dalam
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penelitian ini dapat dilihat dari nilai-nilai raport yang baik dan pernah

mendapatkan rangking (juara kelas) atau tidak.

b. Kecerdasan

Menurut Dewasastra (2012) Kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak

secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara

efektif. Kecerdasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kemampuan anak

dalam mengelola kepintaran yang dimiliki, yang dapat dilihat dari bagaimana

anak mengerjakan soal ulangan atau darimana anak memperoleh jawaban ketika

mengerjakan soal ulangan. Apakah dari kepintarannya sendiri atau dari temannya

(mencontek).

c. Kemampuan

Menurut Yusdi (2011) Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang

individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerrjakan beragam

tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang.

Kemampuan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kemampuan anak dalam

menerima dan memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Apakah anak bisa

menerima dan memahami materi yang diberikan oleh guru atau tidak.

d. Kerajinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Setiawan: 2012) Rajin berarti

suka bekerja (belajar dsb); getol; sungguh-sungguh; selalu berusaha giat:

kerapkali; terus-menerus. Kerajinan yang dimaksud dalam penelitian ini dapat
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dilihat dari kedisiplinan anak, baik dalam belajar, mengenakan seragam atau tidak,

maupun dalam kerajinan anak datang kesekolah, terlambat atau tidak terlambat.

2. Faktor Ekonomi

a. Pekerjaan Orang Tua

Secara umum menurut Deliarnov (1997 : 7) pengertian ekonomi keluarga dapat

diambil dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ekonomi berasal dari kata

oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga (House, Hald), sedangkan nomos

berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana

ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara

pengelolaan suatu rumah tangga.

Sebagai makhluk hidup, setiap manusia membutuhkan makan dan minum. Tanpa

makan dan minum manusia akan mati, jadi kebutuhan manusia akan makan dan

minum merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan psikologi

ini dapat dipenuhi jika kita bekerja dan menghasilkan uang, karena untuk

mendapatkan bahan-bahan makanan kita harus membeli dengan menggunakan

uang.

Kewajiban orang tua adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya semenjak

mereka lahir. Memberi nafkah dalam arti memenuhi kebutuhan baik bersifat

material maupun mental spiritual. Untuk bisa memberikan nafkah membutuhkan

suatu tindakan-tindakan yaitu dengan jalan bekerja, dengan bekerja orang tua akan

memperoleh apa yang dinamakan nafkah lahir yang bersifat jasmaniah, seperti :

sandang, pangan, papan dan sebagainya. Disamping kebutuhan jasmaniah, anak



23

juga membutuhkan kebutuhan rohani atau mental spiritual, seperti : (Darajat,

2000:35) kesejahteraan, agama, pendidikan dan sebagainya. Situasi pendidikan itu

terwujud karena adanya hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak.

Apapun pekerjaan dan berapapun penghasilan orang tua, tetap berkewajiban untuk

memberi nafkah kepada anak. WJS. Poerwadarminta (1999:493) mengatakan

pekerjaan adalah hal mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini pekerjaan dapat

diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam mencari nafkah

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari beberapa definisi diatas, maka pekerjaan orang tua yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan guna menghasilkan uang untuk

kebutuhan sehari-hari.

b. Tingkat Pendapatan

Pendapatan atau pengahasilan sangat berkaitan erat dengan jenis pekerjaan,

karena pendapatan merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh

seseorang. Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang dikorbankan

termasuk didalamnya upah, gaji, sewa tanah, bunga modal, honorarium, laba dan

pensiunan. Sumardi dan Hans (1982: 9) menyatakan bahwa pendapatan adalah

jumlah penerimaan yang diperoleh suatu keluarga bersumber dari pekerjaan

pokok termasuk juga pekerjaan tambahan.

Sedangkan Ahmadi (1999: 256) menyatakan keadaan sosial ekonomi keluarga

dapat juga berperan terhadap perkembangan anak-anak, misalnya anak-anak yang

orang tuanya berpenghasilan cukup (sosial ekonominya cukup), maka anak-anak
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tersebut lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk memperkembangkan

bermacam-macam kecakapan. Begitu juga sebaliknya bagi orang tua yang

berpenghasilan rendah, maka anak-anaknya akan berkurang mendapatkan

kesempatan untuk memperkembangkan kecakapannya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima seseorang sebagai imbalan atas

pekerjaan yang dilakukan. Imbalan tersebut dapat berasal dari gaji, honorarium,

laba, dan lain-lain sebagai pendapatan keluarga.

Dalam penelitian ini tingkat pendapatan diukur dari yang Upah Minimum

Regional (UMR) Lampung Tengah tahun 2015, yaitu sebesar 1.650.000. Dengan

kata lain dapat digolongkan menjadi: pendapatan kurang dari Rp1.650.000 masuk

dalam golongan rendah, pendapatan antara 1.650.000 – 2000.000 masuk dalam

golongan sedang, dan pendapatan antara Rp2000.000 – Rp3000.000 masuk dalam

golongan tinggi, dan terakhir pendapatan diatas Rp3000.000 masuk dalam

golongan sangat tinggi.

C. Pengaruh Faktor Intelegensi Terhadap Anak Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan masalah pendidikan yang sulit untuk dipecahkan, sebab

ketika bicara tentang putus sekolah akan ada banyak faktor yang menyebabkaan

anak putus sekolah. Intelegensi adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan

anak putus sekolah. Meskipun orang tua akan berusaha untuk menyekolahkan

anaknya, namun jika anak merasa kemampuannya kurang maka anak memilih

untuk tidak melanjutkan pendidikannya tersebut.
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Tingkat intelegensi antara anak satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ketika

anak mulai mendapatkan pendidikan disekolah anak akan beradaptasi dengan

keadaan barunya. Ada anak yang dapat dengan mudah menjalani proses tersebut

dan ada juga anak yang sulit untuk menjalani proses tersebut. Hal tersebut

tergantung dengan kepintaran, kecerdasan, kemampuan dan kerajian anak dalam

mengikuti proses pendidikan. Jika anak tidak memiliki kepintaran, kecerdasan,

kemampuan dan kerajian, maka semua itu akan berdampak pada nilai raport anak.

Akibatnya anak bisa tinggal kelas atau tidak naik kelas. Anak yang mengalami

tinggal kelas dan harus mengulang dikelas yang sama dengan teman yang berbeda

akan merasa sendirian dan tidak memiliki teman, hal ini cenderung akan

menyebabkan anak memilih untuk putus sekolah.

D. Pengaruh faktor ekonomi terhadap anak putus sekolah

Lemahnya keadaan ekonomi atau pendapatan orang tua yang rendah adalah faktor

lain penyebab terjadinya anak putus sekolah. apabila keadaan ekonomi orang tua

kurang mampu, maka kebutuhan anak dalam bidang pendidikan tidak dapat

terpenuhi dengan baik. Rata-rata hasil pendapatan orang tua hanya cukup untuk

kebutuhan sehari-hari  dilihat dari pekerjaannya yang umumnya adalah sebagai

buruh tani yang bekerja jika ada yang membutuhkan saja. Sebaliknya, apabila

keadaan ekonomi atau pendapatan orang tua tinggi akan dengan mudahnya bagi

orang tua untuk memenuhi segala keperluan anak terutama dalam bidang

pendidikan.
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E. Kerangka Pikir

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa atau anak didik dari suatu lembaga

pendidikan tempat dia belajar. Anak yang putus sekolah tentu memiliki alasan

mengapa mereka harus berhenti sekolah. Faktor inteligensi dan faktor ekonomi

merupakan sebagian faktor yang dapat menjadi penyebab anak putus sekolah.

Faktor intelegensi adalah faktor kecerdasan atau kemampuan seseorang yang

melibatkan proses berpikir. Faktor intelegensi yang berkaitan dengan anak putus

sekolah dalam penelitian ini dapat dilihat dari kepintaran, kecerdasan,

kemampuan, dan kerajinan anak.

Kepintaran anak dapat dilihat dari nilai raport anak dan peringkat atau rangking

anak di sekolah. Apakah raport anak tergolong baik atau tidak dan apakah anak

pernah mendapatkan rangking atau tidak. Kecerdasan anak dapat dilihat dari

bagaimana anak mengerjakan soal ulangan atau darimana anak memperoleh

jawaban ketika mengerjakan soal ulangan. Apakah dari kepintarannya atau dari

temannya (mencontek). Kemampuan dapat dilihat dari kemampuan anak dalam

menerima dan memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Apakah anak bisa

menerima dan memahami atau tidak. Sedangkan kerajinan dapat dilihat dari

kerajinan siswa dalam belajar dan kerajinan siswa datang kesekolah.

Selain itu, lemahnya keadaan ekonomi suatu keluarga juga dapat menyebabkan

terjadinya anak putus sekolah. Keluarga yang orang tuanya memiliki pendapatan

yang tinggi tentu dapat memenuhi kebutuhan anaknya terutama pendidikan.

Sebaliknya apabila keadaan ekonomi/pendapatan orang tua rendah atau kurang
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mampu, maka kebutuhan anak dalam bidang pendidikan tidak dapat terpenuhi

dengan baik.

Kerangka pikir bertujuan memberikan gambaran secara garis besar mengenai alur

penelitian atau dengan kata lain menggambarkan tentang hubungan dari variabel-

variabel yang diamati. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat ditarik

kerangka pikir sebagai berikut:
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Skema Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

(Y)

Anak Putus Sekolah

1. Putus sekolah atau berhenti
dalam jenjang

2. Putus sekolah di ujung jenjang
3. Putus sekolah atau berhenti antar

jenjang

(X)

Faktor-faktor yang mempengaruhi
anak putus sekolah

(X1)

Faktor Inteligensi

1. Kepintaran
2. Kecerdasan
3. Kemampuan
4. Kerajian

(X2)

Faktor Ekonomi

1. Pekerjaan orang tua
2. Pendapatan orang tua
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F. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pikir diatas, maka dalam penelitian ini hipotesis

penelitian di tetapkan sebagai berikut :

1. Ha: Ada pengaruh faktor intelegensi terhadap anak putus sekolah di Dusun

IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

Lampung Tengah.

Ho : Tidak ada pengaruh faktor inteligensi terhadap anak putus sekolah di

Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan

Kabupaten Lampung Tengah.

2. Ha: Ada pengaruh faktor ekonomi terhadap anak putus sekolah di Dusun IV

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

Lampung Tengah.

Ho : Tidak ada pengaruh faktor ekonomi terhadap anak putus sekolah di

Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan

Kabupaten Lampung Tengah.

3. Ha: Ada pengaruh faktor intelegensi dan faktor ekonomi terhadap anak putus

sekolah di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Ho : Tidak ada pengaruh faktor inteligensi dan faktor ekonomi terhadap anak

putus sekolah di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.


