
VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab anak

putus sekolah yang dilihat dari faktor intelegensi dan faktor ekonomi, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan, baik melalui tabulasi silang maupun SPSS

menunjukkan bahwa faktor intelegensi berpengaruh terhadap anak putus

sekolah. Tabel silang menunjukkan sebanyak 33 responden berintelegensi

rendah dan 10 responden berintelegensi sedang, ini berarti faktor

intelegensi berpengaruh terhadap anak putus sekolah. Dengan kata lain

semakin rendah tingkat intelegensi anak maka akan semakin berpengaruh

terhadap terjadinya putus sekolah. Sedangkan melalui perhitungan SPSS

diketahui nilai uji t sebesar 4,000 yang berarti faktor intelegensi secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap anak putus sekolah di dusun IV

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

Lampung Tengah.

2. Dari hasil perhitungan, melalui tabel silang diketahui sebanyak sebanyak

39 responden pendapatan orang tuanya berada dibawah Rp2.000.000, dan

sisanya sebanyak 4 responden pendapatan orang tuannya diatas
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Rp2.000.000, yang berarti ketika keadaan ekonomi rendah maka angka

putus sekolah akan semakin tinggi. Dengan kata lain faktor ekonomi

berpengaruh terhadap anak putus sekolah. Sedangkan melalui perhitungan

SPSS diketahui nilai uji t sebesar 2,067 yang berarti faktor ekonomi secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap anak putus sekolah di dusun IV

Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

Lampung Tengah.

3. Dari hasil perhitungan, diketahui nilai uji F sebesar 11,560 yang berarti

faktor intelegensi dan faktor ekonomi secara bersama-sama atau simultan

berpengaruh signifikan terhadap anak putus sekolah, dengan pengaruh

faktor intelegensi lebih kuat dibandingkan dengan faktor ekonomi. Namun

keduanya sama-sama berpengaruh terhadap anak putus sekolah di Dusun

IV Kelurahan Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

Lampung Tengah.

4. Dari hasil perhitungan, untuk nilai koefisien determinasi (R²) sebesar

0,366 yang berarti 36,6% faktor penyebab anak putus sekolah dapat

dijelaskan oleh variabel intelegensi dan ekonomi. Didapatkan pula nilai R

sebesar 0,605, angka ini menunjukan bahwa korelasi atau hubungan antara

faktor intelegensi dan faktor ekonomi dengan anak putus sekolah adalah

kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor intelegensi dan faktor

ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak putus sekolah yang

terjadi di Dusun IV Kelurahan Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan.
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B. Saran

Setelah mengetahui bagaimana pengaruh faktor intelegensi dan faktor ekonomi

terhadap anak putus sekolah, maka saran yang dapat direkomendasikan dari hasil

penelitian ini adalah:

1. Bagi para siswa agar lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, rajin

mengerjakan tugas, tidak mencontek, tidak membolos, dan rajin berangkat

ke sekolah serta disiplin dan mematuhi peraturan yang ada.

2. Bagi para orang tua agar dapat mendukung pendidikan anaknya,

memantau kegiatan belajar anak serta memfasilitasi kebutuhan sekolah

anak.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel lain diluar

variabel intelegensi dan ekonomi agar lebih bervariasi.


