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ABSTRACT 

 

SOCIAL CAPITAL AND SURVIVAL STRATEGIES IN FAMILIES OF 

CHILDREN DROP OUT OF SCHOOL URBAN 

(Case Study At Durian Payung, Tanjung Karang  Pusat Subdistrict, Bandar 

Lampung District) 

 

 

By 

Yunia Fitri MS 

This study aims to determine the factors that cause dropouts, social capital and 

survival strategies in the urban school dropouts Durian Payung Sub district of 

Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. This study used a qualitative method 

with case study approach. Mechanical determination of informants in this study is 

purposive so the informants in this study five children dropped out of school. 

Based on the research finds that there are factors that cause dropouts first internal 

factors include the lack of interest in learning, lazy school. Both external factors 

include the environmental community juvenile delinquency and pregnancy / 

promiscuity. As well as other factors, namely the economic, intelligence factors, 

parental divorce. The results showed that amid Village community Durian Payung 

of social capital has been the establishment of togetherness among the residents, 

the level of trust, norms, cooperation in community activities already exist, the 

use of social networks among neighbors already underway and already the 

reciprocal relationship to the community to achieve common goals. From the 

research of school children in urban families have strategies in order to survive by 

reducing the portion of food to replace the family meal becomes simpler, buy 

groceries cheaper and look for a second job. 
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ABSTRAK 

 

MODAL SOSIAL DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP DI KELUARGA 

ANAK PUTUS SEKOLAH PERKOTAAN 

 

 (Studi Kasus di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat Bandar Lampung ) 

 

 

 

Oleh 

Yunia Fitri MS 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak putus 

sekolah, modal sosial dan strategi bertahan hidup anak putus sekolah perkotaan di 

Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga 

informan dalam penelitian ini 5 orang anak putus sekolah. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui terdapat faktor faktor  penyebab anak putus sekolah yaitu 

pertama faktor internal dari meliputi kurang minat dalam belajar, malas 

bersekolah. Kedua faktor eksternal meliputi lingkungan masyarakat kenakalan 

remaja dan kehamilan/ pergaulan bebas. Serta faktor lainnya yaitu faktor 

ekonomi, faktor intelegensi, perceraian orangtua. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat Kelurahan Durian payung modal sosial sudah terjalinnya 

Kebersamaan antar warga, tingkat kepercayaan, norma, kerjasama dalam kegiatan 

masyarakat sudah ada, pemanfaatan jaringan sosial antar sesama tetangga sudah 

berjalan serta sudah adanya hubungan timbal balik  terhadap masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama. Dari hasil penelitian keluarga anak putus sekolah 

diperkotaan memiliki strategi agar dapat bertahan hidup dengan cara mengurangi 

porsi makan keluarganya mengganti makanan menjadi lebih sederhana, membeli 

bahan makanan yang lebih murah dan mencari pekerjaan sampingan.  

Kata kunci: Anak putus sekolah, faktor penyebab, modal sosial, strategi bertahan 

hidup. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu  permasalahan di Indonesia saat ini adalah angka anak putus sekolah

yang masih tinggi. Putus sekolah masih menjadi masalah krusial dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara

terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar  A. Muri Yusuf (1982, hal;

18) mengatakan bahwa anak putus sekolah (drop out) adalah anak yang keluar

dari suatu sistem pendidikanya sebelum mereka menamatkan sesuai dengan

jenjang persekolahanya tersebut. Putus sekolah dapat terjadi akibat dari berbagai

persoalan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya.

Hal ini terlihat bahwa putus sekolah masuk ke dalam seluruh ranah masyarakat

khususnya di Indonesia telah menjadi fenomena tersendiri. Beberapa data yang

diperoleh jumlah anak putus sekolah di Indonesia meningkat pada  tahun 2011

dibanding tahun 2010. Menurut United Nations Education, Scientific and Cultural

organization (UNESCO), data terbaru menunjukkan bahwa 260,000 anak putus

sekolah tahun 2011, peningkatan yang tajam dibandingkan angka 160,000 pada

tahun 2010.
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Selanjutnya berdasarkan beberapa penelitian diantaranya Lampung, data  BPS

Provinsi Lampung, Susenas 2010-2012 diketahui bahwa penduduk usia 7-12

tahun pada tingkat SD yang masih sekolah sebesar 98,59 persen artinya masih ada

1,41 persen penduduk usia 13-15 yang tidak sekolah sebesar 9,97 persen. Hampir

separuh dari penduduk usia 16-18 tahun belum menikmati bangku sekolah yaitu

40,20 persen.

Tabel 1.1
Data Anak Putus Sekolah Provinsi Lampung 2015

Putus Sekolah

Wilayah
Sekolah
Dasar
(SD)

Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP)

Sekolah
Menengah

Atas
(SMA)

Kab. Lampung Barat 14 25 27
Kab. Lampung Selatan 6 6 480
Kab. Lampung Tengah 50 47 647
Kab. Lampung Timur 12 38 858
Kab. Lampung Utara 13 0 152
Kab. Mesuji 20 0 173
Kab. Pesawaran 8 0 8
Kab. Pesisir Barat 0 0 45
Kab. Pringsewu 10 3 112
Kab. Tanggamus 3 4 219
Kab. Tulang Bawang 19 22 121
Kab. Tulang Bawang Barat 1 4 113
Kab. Way Kanan 1 1 165
Kota. Bandar Lampung 12 4 351
Kota Metro 0 0 63

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Data Dapodik.Kemendikbud 2015

Angka putus sekolah pada sektor pendidikan yang paling berpengaruh terhadap

kesenjangan gender antara laki laki dan perempuan yang belum setara. Berikut

data anak putus sekolah Provinsi Lampung tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah  Pertama menurut jenis kelamin tahun 2015
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Tabel 1.2
Data Anak Putus Sekolah Menurut Jenis  Tingkat SD dan SMP

Provinsi Lampung  2015
Wilayah Tingkat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah
Pertama  (SMP)

Laki laki Perempuan Laki laki Perempuan
Kab. Lampung Barat 10 4 13 12

Kab. Lampung Selatan 2 4 4 2
Kab. Lampung Tengah 33 17 26 21
Kab. Lampung Timur 6 6 21 17
Kab. Lampung Utara 8 5 0 0
Kab. Mesuji 14 6 0 0
Kab. Pesawaran 5 3 0 0
Kab. Pesisir Barat 0 0 0 0
Kab. Pringsewu 6 4 1 2
Kab. Tanggamus 3 0 3 1
Kab. Tulang Bawang 12 17 14 8
Kab. T Bawang Barat 1 0 3 1
Kab. Waykanan 1 0 0 1
Kota Bandar Lampung 8 4 3 1
Kota Metro 0 0 0 0
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Data Dapodik.Kemendikbud 2015

Tabel 1.3
Gap (perbedaan) antarra APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APK

SMA/MA/SMK Provinsi Lampung Tahun 2014
APK SD/MI SMP/MTs SMA/SMK

APK Nasional 115,43 99,47 76,40
APK Provinsi 111,41 95,02 63,51
APK Kab/Kota Terendah 90,33 92,71 34,88
APK Kab/Kota Tertinggi 120,12 107,15 119,72
Gap APK Kab/kota Tertinggi-
Terendah

29,79 14,44 84,84

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2014.

Secara keseluruhan perkembangan transisi APK di Provinsi Lampung

Berdasarkan data diatas Provinsi Lampung dari SD/MI hingga pendidikan

Menengah (SMA/SMK) bergerak dari 111,41% menjadi 95,02% (SMP/MTs) dan
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menjadi 63,51 (SMA/MA/SMK). Jadi hal penting yang harus dilakukan

meningkatkan angka transisi dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK serta

mempersiapkan kapasitas serta distribusi sekolah atau ruang kelas untuk

menampung lulusan dari jenjang SD/MI. Gambaran transisi APK di Provinsi

Lampung APK SD/M, APK SMA/MA/SMK pada tingkat kabupaten/kota dari

APK terendah dari tabel diatas pencapaian APK untuk SD/MI (111,41%) dan

untuk SMP/MTs (95,02%) jauh lebih tinggi dibandingkan APK Pendidikan

Menengah (SMA/MA/SMK) yang hanya mencapai 63,51%. Jika ditinjau dari

APK pada setiap kabupaten/kota , nilai APK tertinggi untuk SD/MI 120,12%

untuk SMP 107,15% dan untuk SMA/MA/SMK 119,72%. Sementara itu nilai

APK terendah untuk SD 90,33% untuk SMP/MTs 92,71% dan untuk

SMA/MA/SMK 34,88%.

Kondisi ini memberi petunjuk bahwa di Provinsi Lampung APK yang tertinggi

dan yang terendah untuk SD 29,79% dan untuk SMP/MTs sebesar 14,44% lebih

rendah dan APK untuk sekolah Menengah yaitu sebesar 84,84%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah antar

kabupaten/kota memiliki kesenjangan yang sangat lebar jika dibanding dengan

jenjang pendidikan dasar. Jadi skala prioritas perencanaan pembangunan

pendidikan diarahkan pada percepatan akses pendidikan menengah. Dengan kata

lain, perencanaan dan implementasi program Pendidikan Menengah Universal di

Provinsi Lampung perlu dilakukan dan harus dijdikan sebagai prioritas utama.
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Yunindyawati (2008) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan  anak putus

sekolah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama faktor Internal  dari dalam

diri nya sendiri berkaitan dengan kondisi pribadi anak, yang kedua faktor

Eksternal  diluar dirinya berkaitan dengan lingkungan keluarga dan lingkungan

pergaulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor lain yang

menyebabkan anak putus sekolah. Faktor tersebut (1) faktor ekonomi (Arizona

2012; Dewi 2012; Firman 2009; Setiawan 2015).  Dipertegas dengan pernyataan

Bradby et al (2000) di Texas faktor penyebab anak putus sekolah adalah status

ekonomi yaitu kemiskinan (2) faktor perhatian orang tua selanjutnya (3) faktor

fasilitas pembelajaran  (4) faktor lokasi sekolah (5) minat anak untuk sekolah (6)

budaya (Handayani, 2015).

Studi yang dilakukan Oka (2000) dan juga Arianto (2001) menambahkan bahwa

kehamilan, ketidaknyamanan, kenakalan siswa, penyakit, tradisi/adat istiadat,

pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, usia orangtua, jumlah tanggungan

keluarga, kondisi tempat tinggal serta perhatian orangtua menjadi faktor penyebab

anak putus sekolah. Selain masalah ekonomi, hal yang menjadi pendorong

banyaknya kasus putus sekolah ialah kendala teknis yang bersifat mikro, misalnya

lokasi sekolah yang jauh sekali dari rumah, hilangnya tulang punggung ekonomi

keluarga, serta pandangan tentang penting atau tidaknya pendidikan juga menjadi

penyebab anak malas untuk berangkat sekolah sehingga akhirnya terjadi putus

sekolah.
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Faktor penyebab tersebut menimbulkan dampak bagi anak yang putus sekolah,

Hadi Utomo (dalam Suyanto, 2010) mengungkapkan dampak yang akan terjadi

yakni harga diri rendah, merokok, minum-minuman beralkohol, pengguna obat-

obatan terlarang dan kenakalan remaja. Hal itu diperkuat dengan hasil penelitian

Rubini (2002) di Surakarta yang menyatakan hampir semua anak yang menjalani

kehidupan di jalanan  atau putus sekolah secara umum tingkah laku mereka

sehari-hari diwarnai dengan cara-cara hidup yang tidak normal untuk anak

seusianya. Cara hidup mereka tidak lazim dilakukan oleh anak normal, seperti

perilaku yang tidak sopan, membaca buku porno, menghisap lem, mabuk-

mabukan, menggunakan zat adiktif, perilaku seks, dan perilaku seks sesama jenis.

Sumardi (2012) dalam penelitiannya menambahkan tingginya angka putus

sekolah dapat berakibat merugikan masyarakat secara umum. Sebagai contoh,

tingginya angka putus sekolah menambah tingginya angka pengangguran yang

mungkin dapat berakibat terhadap tingginya kriminalitas atau gejolak sosial

lainnya. Anak putus sekolah mengalami permasalahan ketika memasuki pasar

tenaga kerja, masalah sosial dan pendapat yang memperburuk kondisi mereka

untuk pindah ke jenjang karier.

Kenyataannya bahwa bekerja dapat membahayakan kesehatan tubuh, kesehatan

mental serta nilai moral mereka, apalagi dengan penghasilan yang sangat minim.

Ada satu sisi gelap dari kehidupan buruh anak-anak ini yang memerlukan

perhatian khusus yaitu fenomena anak-anak  sekarang ini merupakan suatu gejala

global. Hal ini menjadi keprihatinan, karena lingkungan jalanan menyuguhkan
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nilai-nilai membingungkan dan seringkali bertentangan dengan konformitas

sosial. Hal ini merupakan lahan resiko tinggi untuk pola perilaku anak. Peer

Group atau teman sepermainan sangat mempengaruhi perilaku mereka di jalan

(Sumardi , 1996).

Anak terpaksa putus sekolah ditengah jalan dan sebagian besar diantaranya tidak

jarang kemudian terjerumus bekerja di sektor atau pekerjaan yang berbahaya bagi

keselamatan fisik, kesehatan, dan perkembangan moral anak. Hal tersebut

merupakan suatu yang ironis karena anak harus memikul beban yang kadang

melebihi kapasitasnya sebagai anak-anak, anak harus melakukan pekerjaan yang

seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, dan mereka melakukan semua pekerjaan

ini karena keinginan orangtua untuk membantu kondisi ekonomi keluarga.

Di dalam keluarga seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran

ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai

penerus keluarga dan masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas

yang memadai untuk perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak

dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah

satu pilar penyangga ekonomi keluarga (Sasmito, 1996).

Diperlukan strategi untuk mengatasi anak putus sekolah, upaya pemerintah dalam

menurunkan angka putus sekolah pada tahun 1984 sampai 1993 pemerintah

mencetuskan program wajib belajar pendidikan dasar enam tahun. Maksud dan

tujuan memberikan pelayanan kesempatan bagi semua warga Negara untuk

menikmati pendidikan dasar. Setelah wajib belajar enam tahun pemerintah
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melakukan perbaikan yaitu dengan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 1994

dengan penduduk usia (7-15) pendidikan sampai jenjang Sekolah Menegah

Pertama. Pendidikan wajib belajar Sembilan tahun menghasilkan kebijakan

pemerintah yaitu adanya program bantuan dana sekolah yang disebut dengan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuannya untuk meringankan beban

pembiayaan pada masyarakat dalam kebutuhan pendidikan dalam rangka wajib

belajar 9 tahun.

Hadirnya BOS bertujuan agar pembiayaan pendidikan bagi orang tua tidak begitu

besar sehingga permasalahan putus sekolah karena faktor ekonomi tidak lagi

menjadi penyebab utama dan dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat

mampu mendapat pendidikan yang layak bagi dirinya. Program Bantuan Siswa

Miskin (BSM) adalah program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan

halangan siswa miskin berpartipasi untuk sekolah dengan membantu memperoleh

akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah menarik siswa

yang tidak mampu untuk kembali bersekolah, sehingga hambatan pendidikan

diharapkan dengan ada BSM maka pendidikan berjalan dengan berkelanjutan

sesuai dengan rencana, BSM telah resmi disalurkan pada 17 Maret 2014 hingga

sekarang.

Chisbiah (2013) dalam penelitiannya memaparkan ini terjadi pula karena semakin

mahalnya biaya pendidikan formal saat ini, oleh sebab itu banyak masyarakat

yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan lebih memilih bekerja. Untuk

mengatasi anak putus sekolah di Indonesia, maka pemerintah membuat program
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kesetaraan atau kejar paket. Mengikuti program kelompok belajar paket A bagi

mereka yang tidak tamat SD dan B untuk yang belum tamat SMP serta C bagi

SMA. Departemen pendididkan nasional juga menyediakan alternative untuk

mereka yang kurang beruntung tersebut namanya pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan itu ditunjukkan untuk menunjang penuntasan wajar Dikdas

Sembilan tahun serta memperluas akses pendidikan menengah yang menekankan

pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesioanal. Pendidikan

kesetaraan menjadi salah satu program pada jalur pendidikan nonformal yang

mengadakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA melalui

program paket A, paket B, dan pekat C.

Suandi (2007) dalam tesisnya mengungkapkan pendidikan merupakan prioiritas,

dimana pendidikan masih diyakini salah satu media dalam mencerdaskan sebuah

bangsa. Indonesia sebagai suatu bangsa akan mampu dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusianya. Anak merupakan  sumber daya manusia, Jika

masih ada anak  yang tidak mengenyam pendidikan dapat dikatakan putus sekolah

akan menghambat bangsa ini untuk mampu bersaing dan berdiri sama tegak

dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Negara-Negara yang yang memiki modal

sosial yang kuat terbukti sangat mementingkan pendidikan bagi rakyatnya.

Selanjutnya, modal sosial yang baik akan mendukung pemerintah dalam

mewujudkan kesejahteraan rakyat.
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Modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup seseorang dalam penelitian

Azizi (2013) yang berjudul modal sosial sebagai strategi kelangsungan hidup

tukang sampah di TPS Nologaten Sleman Yogyakarta. Modal sosial yang tumbuh

diantara tukang sampah adalah modal sosial yang berupa sistem kepercayaan

dalam kerjasama rasa senasib sepenanggungan saling membantu dan menolang

serta jaringan sosial yang diimplementasikan kesebuah pranata sosial dan

memiliki strategi kelangsungan hidup tukang sampah.

Lendesang (2014) dalam penelitiannya tentang analisis modal sosial pada

komunitas anak jalanan dipasar pagi Kota Samarinda Kalimantan Timur

menunjukan adanya keberadaan anak jalanan menambah permasalahan kota,

pentingnya modal sosial pada komunitas anak jalanan disadari bahwa peran dan

fungsinya dapat membentuk ikatan kuat atau lemah bagi komunitas karena modal

sosial membentuk dan membangun solidaritas, partisipasi masyarakat ataupun

individu dalam suatu komunitas. Dari penelitian diatas modal sosial untuk

melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat,

supaya arah pembangunan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka pola

pembangunan  memaanfaatkan berbagai bentuk struktur sosial yang ada dalam

masyarakat adalah modal sosial. Coleman(1990), Bourdieu (1993), Puutnam

(1995), dan Fukuyama (1999) mengemukakan bahwa Modal sosial berupa tingkat

kepercayaan, rasa percaya, norma dan jaringan baik informal maupun formal yang

ada dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan memicu

peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi maupun pendidikan.
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Studi kasus di Indonesia, Word bank melaporkan bahwa modal sosial mempunyai

kontribusi dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan rumah tangga

(Grootaert, 1999) bahwa pemberantasan kemiskinan dan kelaparan berbasis pada

masyarakat sehingga penduduk dunia pada tahun 2015 minimal dari target

pembangunan bebas dari kemiskinan, kemelaratan dan sejenisnya. Fenomena

yang akhir-akhir ini berkembang dan meresahkan masyarakat  diberbagai wilayah,

dikota besar adalah meningkatnya kenakalan remaja, seperti pergaulan bebas,

tawuran antar pelajar, minum-minuman keras  hingga  putus sekolah

mencerminkan gagalnya peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai positif

yang di dapat dari proses pendidikan.

Badaruddin (2008) menyebutkan bahwa sebagai makhluk sosial, setiap

masyarakat atau komunitas seharusnya memiliki modal sosial, tentu dengan

derajat modal sosial yang berbeda antara satu masyarakat (komunitas) dengan satu

masyarakat (komunitas) yang lainnya. Membangun pendidikan berkualitas sangat

berperan besar dalam membentuk kualitas individu ataupun masyarakat dan

bangsa secara keseluruhan. Dalam ruang ini pendidikan perlu didudukkan sebagai

sebuah nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jika nilai pengetahuan

menjadi dominan dalam setiap gerak masyarakat, dengan sendirinya masyarakat

akan termotivasi dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bila

keinginan untuk mendapatkan pengetahuan demikian tinggi di masyarakat, akan

berakibat pada motivasi anak untuk memasuki lembaga pendidikan dengan bekal,

keinginan untuk mengetahui yang mengakar.
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Fukuyama percaya bahwa keunggulan suatu masyarakat dan negara yang dapat

survive dalam abad ke-21, adalah ditentukan oleh faktor social capital (modal

sosial) yang tinggi, yaitu high trust society. Negara yang mempunyai modal sosial

tinggi adalah masyarakat yang mempunyai rasa kebersamaan tinggi, rasa saling

percaya (baik vertikal maupun horizontal), serta saling memberi. Selanjutnya

dikatakan bahwa hal ini bisa terwujud kalau masing masing individu dan

golongan masyarakat menjunjung tinggi rasa saling hormat, kebersamaan,

toleransi, kejujuran dan menjalankan kewajibannya. Pendidikan merupakan sektor

yang sangat menentukan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Dengan SDM yang ada baik dari segi kualitas dan kuantitas yang tinggi

diharapkan menjadi motor penggerak dan pelaksana pembangunan di perkotaan.

Permasalahan sosial timbul akibat perubahan sosial menjelaskan bahwa anak

putus sekolah identik dengan anak jalanan. Ini terjadi akibat rendahnya aspirasi

orangtua tentang arti penting pendidikan bagi anak. Dengan pemahaman dan

aspirasi yang rendah dari orangtua tentang arti pentingnya pendidikan bagi masa

depan anak, menyebabkan anak dengan mudahnya meninggalkan sekolah tanpa

alasan yang kuat. Rendahnya dukungan orangtua pada anak-anak yang

bersekolah bersinergi dengan dorongan orangtua untuk mengajak, menyuruh

bahkan memaksa anak-anak mereka terjun di dunia kerja. Kebanyakan anak-anak

yang bekerja (terutama di daerah urban) memilih pekerjaan yang bersinggungan

dengan pekerjaan yang ada dijalanan, misalnya mengamen, pedagang asongan,

mengemis dan lain sebagainya (Fananny, 2007). Untuk mempertahankan

hidupnya mereka pada umumnya meminta-minta disamping-samping jalan dan
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tempat umum lainnya. Aktivitas lain untuk mencari makan dan mempertahankan

hidup adalah dengan bekerja sebagai pengamen, semir sepatu, pekerja seks,

pemulung, dan juga terkadang melakukan pekerjaan tertentu agar diberi upah oleh

orang yang dibantunya.

Kondisi ini memaksa anak-anak untuk bertahan hidup secara mandiri guna

menghidupi keluarga dan diri sendiri. Beberapa diantara mereka yang tidak

memiliki orangtua untuk mengurus hidup, membuatnya mandiri dan terkesan

menjadi terlantar. Ketiadaan orangtua di sini karena orangtua anak-anak tersebut

meninggal dunia, sehingga anak-anak ini disebut dengan istilah anak-anak yatim

piatu, atau memang ada orangtua namun orangtua tersebut tidak mau mengurus

anaknya, akibatnya anak-anak tersebut menjadi terlantar.

Banyak disaksikan pada masyarakat terdapat anak yang masih memerlukan

penanganan dan perlindungan karena rentan kehidupan ekonomi, misalnya anak

yatim piatu, anak dari keluarga miskin, anak cacat, anak terlantar, ataupun anak

yang putus sekolah yang bertambah dan tidak terhitung jumlahnya. Penanganan

baik oleh pemerintah maupun swasta yang peduli terhadap kesejahteraan anak.

Bagi sebagian anak yang lain, yang kurang beruntung untuk mendapatkan

kesejahteraan itu, terutama yang terkait dengan pendidikan dan kehidupan

mereka. Kesejahteraan anak telah menjadi tanggung jawab Negara, terkait dengan

kontribusi dalam upaya pendidikan anak, maka patut diberikan apresiasi yang

positif terhadap lembaga-lembaga sosial (Ningsih, 2013).
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Keadaan ini menuntut untuk anak dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan

hidup ditengah mahalnya biaya hidup. Oleh kerena itu, lapangan pekerjaan dan

sumber penghasilan lainnya juga semakin besar populasi penduduk Indonesia. Hal

ini membuat anak menempuh berbagai cara untuk tetap bertahan hidup (survive)

ditengah himpitan ekonomi. Semangat dan etos kerja yang tinggi menjadi andalan

untuk bertahan hidup anak putus sekolah dikalangan perkotaan ditengah sulitnya

perekonomian negara saat ini (Sumarsih, 2009).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan suatu

rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak putus sekolah di Kota Bandar

Lampung?

2. Apa kontribusi modal sosial terhadap anak putus sekolah Perkotaan dalam

bertahan untuk kelangsungan hidupnya?

3. Bagaimana strategi bertahan hidup dikalangan anak putus sekolah Perkotaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di

Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui kontribusi modal sosial terhadap anak putus sekolah

Perkotaan dalam bertahan untuk kelangsungan hidupnya.

3. Untuk mengetahui strategi bertahan hidup di Keluarga anak putus sekolah

Perkotaan.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam

aspek teoritis maupun praktis.

1. Dalam aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Pendidikan  serta ilmu sosiologi.

Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran bagi peneliti secara

pribadi maupun pembaca. Lebih lanjut, penelitian ini nantinya diharapkan

dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti-peneliti yang hendak mengkaji

suatu hal yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Dalam Aspek Praktis (terapan)

Diharapkan penelitian ini dijadikan bahan rujukan bagi pengambil kebijakan

dalam menangani permasalahan putus sekolah. Meningkatkan dan menambah

pengetahuan tentang pendidikan, supaya anak anak dan para remaja

mengetahui betapa pentingnya sebuah pendidikan. Bagi pemerintah, itu

merupakan bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah dalam

membangun tatanan sosial masyarakat yang ideal, dan juga bagi pihak yang

mempunyai kepedulian dalam pendidikan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Indonesia sampai saat ini masih tinggi. Sebagian besar

adalah anak yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP).

Burhanudin (2009) menemukan penyebab anak putus sekolah adalah jumlah guru,

angka melek huruf, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesempatan kerja yang

dimiliki oleh suatu daerah. Untuk menekan laju pertambahan jumlah angka putus

sekolah dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang berhubungan

dengan putus sekolah dan berpotensi dalam meningkatkan jumlah angka putus

sekolah.

Peningkatan akses pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945

untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara negara untuk

memenuhi hak dasarnya guna mendapatkan pendidikan demi meningkatkan

kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Peningkatan akses

pendidikan ditunjukkan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Penduduk Usia

Sekolah yang mendapat akses pendidkan. Hasil pendapataan menunjukkkan

bahwa Angka Parisipasi Kasar (APK) SD/MI  Provinsi Lampung tahun 2014

sebesar 111,41. Kondisi ini memberi petunjuk bahwa APK SD/MI Provinsi

Lampung tahun 2014 hampir berada pada rata rata nasional yaitu sebesar 115,43.
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Meski demikian, terdapat tiga kabupaten di Lampung yang masih terlalu jauh dari

APK rata-rata Nasional yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan

Lampung Timur.

Jika ditinjau dari APK pada setiap kabupetan/kota, nilai APK tertinggi untuk kota

Metro yaitu 120,12 sementara APK terendah untuk  Kabupaten Lampung Selatan

yaitu, 90,33. Kondisi dimana terdapat gap APK kabupaten/kota yang cukup tinggi

(29,79) menunjukkkan bahwa partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota

memiliki kesenjangan yang yang sangat lebar. Karena itu perlu kebijakan

percepatan akses SD/MI yang diprioritaskan di Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung Tengah, dan Lampung Timur .

Tabel 2.1
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat SD/MI di Provinsi Lampung Tahun 2014
NO KABUPATEN/KOTA APK APM
1 Bandar Lampung 105,00 95,14
2 Lampung Barat 101,98 91,09
3 Lampung Selatan 90,33 83,40
4 Lampung Tengah 91,48 81,17
5 Lampung Timur 91,68 81,71
6 Lampung Utara 101,25 88,66
7 Mesuji 102,26 87,94
8 Metro 120,12 98,44
9 Pesawaran 112,32 97,35
10 Pesisir Barat 99,45 86,26
11 Pringsewu 102,00 89,99
12 Tanggamus 98,66 85,72
13 Tulang Bawang 105,16 92,02
14 Tulang Bawang Barat 101,25 88,58
15 Way Kanan 98,78 85,82

PROVINSI LAMPUNG 111,41 98,23
Sumber:Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tahun 2014
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Hasil pendataan menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 95,02. Angka ini masih berada dibawah

APK rata-rata Nasional yaitu sebesar 99,47. Jika ditinjau dari APK pada setiap

kabupaten/kota, nilai APK tertinggi untuk Kota Metro yaitu 107,15 sementara

nilai APK terendah untuk kabupaten Lampung Tengah yaitu 92,71. Kondisi

dimana terdapat gap APK kabupaten/kota sebesar 14,44 memberi indikasi

perlunya kebijakan prioritas peningkatan akses pendidikan SMP/MTs terutama di

Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan dan Kabupaten

Tanggamus sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat SMP/MTs Provinsi Lampung Tahun 2014
NO KABUPATEN/KOTA APK APM
1 Bandar Lampung 95,46 79,62
2 Lampung Barat 96,58 79,68
3 Lampung Selatan 94,76 77,67
4 Lampung Tengah 92,71 77,35
5 Lampung Timur 92,85 78,02
6 Lampung Utara 95,41 78,12
7 Mesuji 95,34 76,59
8 Metro 107,15 92,99
9 Pesawaran 100,75 80,90
10 Pesisir Barat 95,26 76,13
11 Pringsewu 94,66 77,32
12 Tanggamus 93,19 74,27
13 Tulang Bawang 97,45 79,39
14 Tulang Bawang Barat 95,26 80,24
15 Way Kanan 93,15 75,62

PROVINSI LAMPUNG 95,02 78,37
Sumber:Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tahun 2014
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Berdasarkan data pada tabel 2.3 diperoleh Angka Putus Sekolah (APK)

Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 63,51. Angka ini

masih berada dibawah APK rata-rata Nasional yaitu sebesar 76,40. Jika ditinjau

dari APK pada setiap kabupaten/kota, nilai APK tertinggi untuk kota Metro yaitu

119,72 sementara nilai APK terendah untuk kabupaten Mesuji yaitu 34,88.

Kondisi ini dimana terdapat gap (perbedaan) member indikasi perlunya kebijakan

prioritas peningkatan akses pendidikan menengah pada semua kebupaten di

Provinsi Lampung terutama di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2.3
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat SMA/SMK sederajat Provinsi Lampung tahun 2014
NO KABUPATEN/KOTA APK APM
1 Bandar Lampung 98,01 75,25
2 Lampung Barat 62,71 48,55
3 Lampung Selatan 58,61 44,05
4 Lampung Tengah 53,05 40,62
5 Lampung Timur 57,09 44,52
6 Lampung Utara 70,17 54,87
7 Mesuji 34,88 25,77
8 Metro 119,72 62,80
9 Pesawaran 44,09 32,21
10 Pesisir Barat 62,72 48,55
11 Pringsewu 85,76 67,76
12 Tanggamus 49,53 37,72
13 Tulang Bawang 46,76 36,47
14 Tulang Bawang Barat 48,22 42,80
15 Way Kanan 54,02 42,14

PROVINSI LAMPUNG 63,51 48,05
Sumber:Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tahun 2014
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Berdasarkan dari data diatas sistem pendidikan,khususnya dalam pendidikan

pendidikan menengah lebih ditingkatkan. Partisipasi pendidikan dapat di berikan

kebijkan  sehingga perbedaan tersebut dapat ditekan sehingga pendidikan di

Lampung lebih maju dan berjalan sehingga tidak adalagi angka putus sekolah

yang terjadi.

Pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat

dan kebudayaan. Usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma tersebut harus sinergi dengan cita-cita bangsa dan masyarakat serta

mewariskanya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan

kehidupan yang terjadi dalam suatu proses kehidupan (H. Fuad Ihsan, 2003 : 3).

Pendidikan dalam kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang

harus dipenuhi sepanjang hayat, karena tanpa pendidikan sama sekali mustahil

suatu kelompok manusia atau masyarakat dapat berkembang sejalan dengan

aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia. Sebab pendidikan sebagai

salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, serta

dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman dan takwa kapada

tuhan yang maha esa menjadi sumber motivasi kehidupan berbangsa, bernegara

dan bermasyarakat (H. Fuad Ihsan, 2003 : 3).  Selanjutnya menurut John Dewey

(dalam Hasbullah, 2003 : 2) berpendapat bahwa pendidikan adalah proses
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pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional

kearah alam dan sesama manusia. Kemudian dipertegas lagi oleh Diyarkara

(dalam Drs. H. Fuad Ihsan, 2008 : 4) mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya

memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ketaraf insani itulah yang

disebut mendidik.

Bila dikaitkan dengan sosiologi, maka hubungan antara pendidikan dan

masyarakat merupakan ruang lingkup yang dibahas di Sosiologi Pendidikan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh F.G Robbins (2002) bahwa sosiologi

pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan

dinamika proses pendidikan. Termasuk dalam pengertian struktur ini ialah teori

dan filsafat pendidikan,sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan

kesemuanya dengan tata sosial masyarakat.

Emile Durkheim menggambarkan betapa generasi muda memerlukan bantuan

pendidikan untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan ditengah masyarakat

yang memiliki tata nilai tertentu. Persiapan itu perlu karena pemuda pada

dasarnya belum siap memasuki kehidupan masyarakat. Sasaran pendidikan adalah

mengembangkan kekuatan fisik, inteletual dan moral yang dibutuhkan oleh

masyarakat politik maupun keseluruhan lingkungan dimana mereka berada.

Betapa pentingnya pendidikan itu sendiri bagi masyarakat pada umumnya dan

khususnya bagi generasi muda menurut Durkheim. Pendidikan akan membentuk

watak yang intelektual serta mempersiapkan generasi nuda untuk tampil bersaing

secara akademi bukan malah memperjuangkan hak melalui otot yang kuat.
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Pemuda generasi muda harus memiliki pendidikan agar dapat hidup dan

mempertahankan kehidupannya dimasa yang akan datang (Zainuddin Maliki

2010).

Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia itu sendiri, bahkan untuk dapat hidup

dan melanjutkan kehidupan. Menurut Durkheim mendalami pendidikan serta

memiliki pemikiran yang cerdas agar dapat bersaing dimasa yang akan datang.

Fungsi pendidikan itu menurut Durkheim akan diketahui oleh generasi muda

ketika mereka hidup pada masanya. Orangtua yang harus memberikan motivasi

serta pengertian yang sejelas-jelasnya untuk membentuk watak anak, dan

memberikan pengaruh yang sangat kuat agar anak mau menjalani pendidikan.

Dengan demikian menurut Durkheim ada beberapa nilai baru yang muncul

sebagai tuntutan Negara yang modern yaitu sekolah dan pendidikan. Sekolah dan

pendidikan dapat mengantar generasi kita menuju perubahan, memecahkan

egoisme, mengajarkan disiplin dan pengendalian diri. Mereka bisa mendorong

kita beradaptasi dengan prinsip-prinsip yang dimiliki masyarakat kita. Pendidikan

dipandang Durkheim sebagai suatu kesatuan utuh dari masyarakat secara

keseluruhan. Pendidikan sebagai dasar, masyarakat menentukan proses alokasi

dan distribusi sumber-sumber perubahan-perubahan pada hakekatnya terjadi

melalui pendidikan yang baik dimasyarakat.

Dalam penelitian Setiawan A (2015) yang berjudul Anak Putus Sekolah Pada

Masyarakat Marginal di Perkotaan menyatakan bahwa putus sekolah adalah

kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan lagi proses belajar mengajar di
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sekolah oleh sebab – sebab tertentu. Berdasarkan  teori the need for achievement

atau keinginan untuk berprestasi oleh David Mcclelland. McClelland (1987)

mendefinisikan motivasi sebagai suatu kebutuhan yang bersifat sosial, kebutuhan

yang muncul akibat pengaruh eksternal. Berdasarkan hasil penelitian  terhadap

anak putus sekolah dan orangtua di kawasan marginal di kelurahan Meranti

Pandak, kota Pekanbaru, beberapa faktor penyebab anak putus sekolah dan alasan

responden mengapa bisa putus sekolah diantaranya yaitu kemauan sendiri,

ekonomi keluarga, lingkungan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putus sekolah, dari diri individu itu

sendiri (faktor internal) ataupun dari luar individu atau lingkungan (faktor

eksternal). Faktor internal pada umumnya sangat erat dengan diri pribadi seorang

anak dan keluarganya sedangkan faktor eksternal biasanya dipengaruhi pergaulan

anak dan masyarakat sekitarnya.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah menurut C.E. Beeby (1987 :176)

adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kesadaran orangtua tentang

pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor motivasi.

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah faktor penunjang/pendukung dilaksanakanya pendidikan.

Sebab ekonomi merupakan persoalan yang utama bagi seseorang maupun

kelompok orang yang diukur scara ekonomi sangat terbatas dalam biaya

pendidikan, terlebih lagi sekarang biaya pendidikan sudah semakin tinggi

sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat pedesaan yang masi tergolong
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masyarakat kurang mampu (miskin), dan sesungguhnya inilah yang

menyebabkan banyak anak putus sekolah di tengah jalan.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan meliputi kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dapat

mempengaruhi perkembangan anak, perilaku anak, pertumbuhan anak.

Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab penuh terhadap kedewasaan

anak namun lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dan

pengaruhnya sangat besar terhadap anak, sebab bagaimanapun anak tinggal

dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak disadari pasti akan

mempengaruhi anak, misalnya apabila anak tersebut berada di lingkungan

banyak anak yang sekolah maka anak itu akan terpengaruh dengan sikap anak

yang sekolah, namun jika di lingkungan anak itu banyak anak yang tidak

sekolah atau putus sekolah maka anak tersebut akan terpengaruh dengan

tindakan-tindakan atau perbuatan anak yang putus sekolah.

3. Faktor kesadaran orangtua tentang arti pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian kecil masyarakat di Indonesia

khususnya pada masyarakat pedesaan beranggapan kalau pendidikan

merupakan tempat untuk memperoleh pekerjaan dan adapula masyarakat

beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting karena walaupun anak

sekolah sampai tinggi-tinggi tapi pada akhirnya juga menjadi pengangguran

atau buruh kasar. Pendapat seperti ini sangat keliru sebab pendidikan itu

sebenarnya merupakan tempat untuk membentuk pribadi, sumber daya dan

pengetahuan pendidikan manusia.
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4. Faktor pekerjaan.

Faktor ini biasanya terjadi karena tuntutan ekonomi, ada sebagian anak yang

sudah ikut orang tuanya untuk mencari nafkah baik di sawah di ladang

maupun di laut. Hal ini sangat mempengaruhi anak-anak lainya, sebab di

benak mereka untuk apa bersekolah sedangakan yang tidak bersekolahpun

dapat mencari uang, sehingga menurut pandangan mereka bahwa sekolah itu

tidak penting karena sekolah tidak menjamin adanya pekerjaaan.

5. Faktor motivasi

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak

melakukan sesuatu, dengan demikian motivasi sangat penting bagi kehidupan

manusia, karena apa saja yang diperbuat manusia baik yang penting atau tidak

penting, berbahaya maupun tidak berbahaya selalu membutuhkan motivasi.

Begitu juga dalam pendidikan motivasi sangat penting bagi anak-anak untuk

sekolah, karena apabila anak sekolah tanpa dibarengi dengan motivasi baik

yang berasal dari dalam diri anak, orangtua maupun guru maka anak tersebut

akan hilang semangat untuk bersekolah kemudian anak menjadi putus sekolah.

Masyarakat didaerah perkotaan pada umumnya telah menganggap pendidikan

sebagai suatu kewajiban yang harus mereka tempuh untuk mencapai kehidupan

yang lebih baik dimasa yang akan datang, mereka tidak lagi mengandalkan otot

dalam bekerja melainkan menggunakan akal dan fikiran, jadi sebagian masyarakat

kota sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan pada pasal 31

ayat 2 setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
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wajib membiayainya. Berbanding terbalik dengan daerah pedesaan, pendidikan

masih belum menjadi prioritas utama untuk mencapai pendidikan yang lebih baik

lagi, bagi masyarakat pedesaan pendidikan tidak terlalu terasa penting.

Masyarakat desa biasanya lebih cenderung menyukai pekerjaan yang secara

langsung menghasilkan uang dari pada mengikuti pendidikan yang panjang dan

juga menghabiskan banyak biaya (Hasbullah,2005)

Setiap individu yang memerlukan pendidikan untuk menjalankan kehidupan

dengan baik dan berguna bagi nusa dan bangsa serta kehidupan yang layak dan

bermutu dapat dicapai. Langkah awal untuk bisamenghadapi kehidupan kedepan

dan memenuhi tuntutan zaman adalah belajar dengan baik dan benar. Pendidikan

pertama kali yang didapatkan yaitu di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal),

lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan

Nonformal). Hasbullah (2005:1) memberikan pengertian pendidikan bahwa

“Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina

kepribadiaannya sesuai dengan nilai nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia

menjadi dewasa “Peranan orang tua terhadap pendidikan anak berbeda antara

orangtua yang satu dengan orangtua lainnya.

Ada orangtua yang menjalankan peranannya dengan baik dan berhasil dalam

meyukseskan pendidikan anak, tapi tidak sedikit pula yang belum bahkan gagal

menjalankan peranannya dengan baik. Kemampuan dan kesuksesan orangtua
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menjalankan perannya dalam menyekolahkan anak sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor seperti faktor ekonomi. Perlu ditegaskan bahwa tingkat ekonomi

yang tinggi memang sangat menentukan dalam menjalankan peranan orangtua

dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun hal ini bukan berarti bersifat mutlak.

Diakui banyak orangtua bisa berhasil menyekolahkan anak karena ditopang

ekonomi yang mapan, tetapi tidak sedikit pula yang gagal meski didukung

ekonomi yang kuat.

B. Tinjauan Tentang Modal Sosial

Secara etimologis social capital mempunyai pengertian modal yang dimiliki oleh

masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Modal ini merupakan perpaduan

antara sesuatu yang bersifat material dan non material. Material mempunyai

makna tentang kepemilikan berkaitan dengan aset-aset finansial yang dimiliki.

Sedangkan non material modal berwujud adanya mutual trust (kepercayaan) dan

gathering system (sistem kebersamaan) dalam suatu masyarakat.

Modal sosial terutama berkaitan dengan nilai-nilai dari suatu jaringan kerja

(network) yang mengikat orang-orang tertentu (yang biasanya memiliki kesamaan

tertentu, seperti kesamaan pekerjaan, kesamaan tempat tinggal, kesamaan suku,

agama, dan sebagainya), serta bersifat menjembatani (bridging) antar orang-orang

yang berbeda, dengan suatu norma pertukaran timbal balik (reciprocity). Modal

sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antarindividu

dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan

sosial, norma, nilai, dan kepercayaan kepada sesama yang lahir dari anggota

kelompok dan menjadi norma kelompok.
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Inti dari modal sosial adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu

entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk

mencapai tujuan bersama. Modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang

dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas ( Joseph

M. Bessette, Derek Gold et. al. 1957).

Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini lebih banyak didasarkan

pada pandangan tiga orang ilmuwan sosial, yaitu Pierre Bourdie, James Coleman,

dan Robert  Putnam.

Bourdieu  mendefinisikan modal sosial sebagai “ the aggregate of the
actual and potential resources which are linked to possession of a durable
network of more or less intitutionalized relationship of mutual
acquaintance and recognition – or in other words, to membership in group
– which provide each of its members with the backing of collectivity –
owned capital, a credential which entities them to credit, in the various
senses of the words”

Dalam pengertian ini, modal sosial merupakan suatu keadaan di mana individu

menggunakan keanggotannya dalam suatu masyarakat untuk mendapatkan

keuntungan. Pengertian ini menempatkan modal sosial dalam kaitannya dengan

dimensi ekonomi (Putnam, 2002).

Sementara itu, James Coleman5 mendefinisikan modal sosial sebagai

“ a variety of entities having two characteristic in common : they all
consist of some aspect of a socialstructure and they facilitate certain
actions of individuals who are within the structure,…social capital inheres
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in the structure of relations between person and among persons. It is
lodged neither in individuals nor in physical implements of production”

Robert Putnam  mendefinisikan modal sosial sebagai

“features of social life – networks, norms, and trust – that enable
participants to act together more effectively to pursue shared objectives”

Akar teori modal sosial dapat ditemukan dalam filsafat dan ekonomi pencerahan

yang dibuat oleh Hume, Burke, dan Adam Smith pada abad 18 yang tidak hanya

melihat dasar kelembagaan utama sebuah masyarakat, yaitu “kontrak sosial”, akan

tetapi juga melihat beberapa karakteristik jaringan resiprokal. Konsep ini

kemudian dikembangkan oleh Marx dan Engels melalui konsep solidaritas

pengikat (bounded solidarity) untuk menjelaskan hubungan yang terkembang dan

kerjasama yang muncul ketika kelompok mengalami tekanan atau menemui

kesulitan. Simmel menjelaskan transaksi timbal balik (reciprocity transaction)

yang akan memunculkan konsep balas budi yang akan dikembangkan lebih lanjut

yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga komunitas

Durkheim dan Parson mengembangkan apa yang disebut dengan value

introjection, di mana nilai, moral, dan komitmen mendahului hubungan

kontraktual. Weber mengembangkan konsep enforceable trust, yaitu kepercayaan

yang dapat dilaksanakan. Terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam

berbagai literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk

menggambarkan konsep yang sama, antara lain energi sosial (social energy), spirit

komunitas (community spirit), keterikatan sosial (social bonds), kebajikan warga

(civic virtue), jaringan komunitas (community network), ozon sosial (social

ozone), persahabatan yang luas (extended friendships), kehidupan komunitas
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(community live), sumber daya sosial (social resources), jaringan sosial (social

network), kehidupan ketetanggaan (good neighbourhoodness), perekat sosial

(social glue). Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk

menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

memelihara integrasi sosial (Putnam, 2002).

Di dalam masyarakat berkembang, modal sosial ini menjadi suatu alternative

pembangunan masyarakat. Mengingat sebenarnya masyarakat sangatlah komunal

dan mereka mempunyai banyak sekali nilai-nilai yang sebenarnya sangat

mendukung pengembangan dan penguatan modal sosial itu sendiri. Pasalnya

modal sosial memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan,

toleransi dan partisipasi sebagai pilar penting pembangunan masyarakat sekaligus

pilar bagi demokrasi dan good governance yang sedang marak dipromosikan.

Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti, ia juga

bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia

satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial

menunjukn pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada

produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal

finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya

(self-reinforcing) (Putnam, 2002).

Karenanya, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin

meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai,

melainkan karena ia tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal
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sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang

lain. Bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia

tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi

yang besar dan terukur (Fukuyama, 2002).

Modal sosial dibentuk oleh unsur-unsur pokok yang terdiri dari : (1) partisipasi

dalam suatu jaringan; (2) resiprocity; (3) trust; (4) norma sosial; (5) nilai; dan (6)

tindakan yang proaktif. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu,

melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok

untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal

sosial akan tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat

untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Pada

kelompok sosial yang terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis

keturunan (lineage), pengalaman-pengalaman sosial turun temurun (repeated

social experiences) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (religious

beliefs) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun

trust yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun

atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi

yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan

memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Modal sosial yang demikian akan lebih

banyak mendatangkan dampak positif bagi kemajuan kelompok maupun

kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas (Jousairi Hasbullah.

2006).
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Simarmata Rajoki (2009) dalam penelitian mengenai peran Modal Sosial dalam

Mendorong Sektor Pendidikan dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Samosir

yang dilakukan di SMK HKBP Pangururan, menjelaskan bahwa pembangunan

hanya akan dapat berjalan dalam suatu komunitas, jika masyarakat dalam

komunitas itu dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri. Keterlibatan masyarakat

tidak saja pada keikutsertaan dalam pekerjaan atau pembangunan fisik tetapi lebih

dari itu, yaitu keterlibatan atau partisipasi secara totalitas. Eksistensi sebuah

institusi, dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan elemen-elemen modal sosial di

dalam pengelolaannya antar pihak yang berkepentingan dalam membangun

kualitas pendidikan itu sendiri. Modal sosial yang ditemukan berperan di

dalamnya adalah: (1) Saling Percaya (kejujuran, sikap egaliter dankemurahan

hati), (2) Jaringan sosial (partisipasi, solidaritas dan kerjasama) dan (3) pranata

sosial.

C. Tinjauan Tentang Strategi Bertahan Hidup

Snel dan Staring dalam  Setia Resmi (2005;6) mengemukakan bahwa strategi

bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh

individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Melalui strategi

seseorang bisa berusaha untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan

sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan

kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Cara-cara individu menyusun strategi

dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat, sistem

kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih, termasuk keahlian dalam
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memobilitasi sumber daya yang ada, tingkat keterampilan, kepemilikan aset, jenis

pekerjaan, status gender dan motivasi pribadi.

Nampak bahwa jaringan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber daya yang

ada termasuk didalamnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain membantu

individu dalam menyusun strategi bertahan hidup. Dalam menyusun strategi,

individu tidak hanya menjalankan satu jenis strategi saja, sehingga kemudian

muncul istilah multiple survival strategies atau strategi bertahan jamak.

Selanjutnya Snel dan Starring mengartikan hal ini sebagai kecenderungan pelaku-

pelaku atau rumah tangga untuk memiliki pemasukan dari berbagai sumber daya

yang berbeda, karena pemasukan tunggal terbukti tidak memadai untuk

menyokong kebutuhan hidupnya. Strategi yang berbeda-beda ini dijalankan secara

bersamaan dan akan saling membantu ketika ada strategi yang tidak bisa berjalan

dengan baik.

Dalam sosiologi ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori tersebut

yaitu:

1. Teori Mc Clelland

Dalam teori ini ditekankan mengenai adanya beberapa individu memiliki

dorongan yang kuat untuk berhasil. Mereka lebih berjuang untuk memperoleh

pencapaian pribadi daripada memperoleh penghargaan. Mereka memiliki

keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau efisien dibandingkan

sebelumnya. Dorongan ini merupakan kebutuhan pencapaian (nAch). Mc Clelland

dalam Robinson (2007:230) menemukan bahwa individu dengan prestasi tinggi
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membedakan diri mereka dari individu lain menurut keinginan mereka untuk

melakukan hal-hal dengan lebih baik. Mereka mencari situasi-situasi dimana bisa

mendapatkan tanggung jawab pribadi guna mencari solusi atas berbagai masalah,

bisa menerima umpan balik yang cepat tentang kinerja sehingga dapat dengan

mudah mereka berkembang atau tidak, dan dimana mereka bisa menentukan

tujuan-tujuan yang cukup menantang.

Teori ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada aktivitas yang dilakukan oleh

para pedagang asongan. Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit, semangat kerja

mereka tetap bertahan. yang telah termakan waktu tidak menurunkan semangat

mereka untuk tetap bekerja. Keinginan untuk maju dan menginginkan hidup

sejahtera bagi keluarga, menjadi alasan yang utama memilih profesi sebagai

pedagang dan buruh.

2. Teori Aksi

Dalam teori ini ditekankan bahwa individu menentukan sendiri barang sesuatu

yang bermakna bagi dirinya sendiri. Jadi sebagai subyek, manusia bertindak atau

berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang memberikan makna

baginya. Teori ini menjelaskan strategi untuk mempertahankan hidup khususnya

pedagang Asongan.
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Sesuai pandangan Hinkle diantara premis dari tujuh Teori Aksi disebutkan bahwa:

a. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.

b. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta

perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.

Terdapat beberapa studi penelitian yang berkaitan dengan contoh aktifitas sebagai

strategi bertahan hidup. Studi tersebut yaitu yang pertama studi Yuli Apriati

(2006) dalam studi ini dijelaskan sebuah usaha diperkotaan, pengusaha laundry

melakukan berbagai upaya agar usahanya tetap berjalan. Diantaranya dengan

pembentukan organisasi agar segala usahanya berjalan sesuai yang direncanakan.

Misalnya saja organisasi dapat bermanfaat dalam hal pembagian kerja, wewenang

dan tanggung jawab, kedisiplinan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan asas

organisasi. selain pembentukan organisasi yang rapi usaha laundry juga memiliki

beberapa agen usaha tersebar di beberapa tempat. Selain itu, usaha laundry juga

mengadakan perbaikan pemasaran, misalnya saja dengan iklan/promosi selain

pengusaha laundry. Pekerja laundry juga melakukan berbagai usaha untuk

bertahan hidup. Usaha yang mereka lakukan diantaranya menghemat pengeluaran,

ikut arisan serta berhutang pada teman atau sadara saat ada kebutuhan yang

mendesak.

Kedua, studi El hakim Reza Rahmat (2006) dalam studi ini diceritakan mengenai

industrialisasi dan keadaan para buruh industry. Para buruh harus berusaha

berthan hidup dengan berbagai usaha, misalnya saja dengan berpindah kerja dari
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satu pabrik ke pabrik lain. Hal ini dilakukan dengan alasan yang beragam.

Diantaranya karena sering dimarahi oleh atasan,jam kerja yang berlebihan

(lembur terus terusan), dan sebagainya. Untuk hidup dikota seperti Jakarta Utara,

keberadaan saudara juga sangat membantu baik dalam hal ekonomi maupun yang

lainnya. Dengan demikian keuletan kerja serta dukungan dari sanak saudara

merupakan kebutuhan utama agar dapat bertahan hidup di perkotaan.

Ketiga, studi Hardiawan Ebdar (2005) disebutkan bahwa profesi sebagai tukang

becak sangat sulit ditengah maraknya alat transportasi  modern. Penghasilan para

pengemudi becak tetap, faktor keberuntungan sangat berperan disini. Melakukan

kerja sampingan untuk tambahan penghasilan misalnya, dengan bekerja sebagai

buruh bangunan, buruh tani, dan sebagainya. Berganti ganti profesi (mencari

pekerjaan lain) juga sering mereka lakukan namun keberuntungan belum

berpihak.

Keempat, studi Trianawati Ari (2006)  memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

perempuan ikut andil. Mereka bekerja diindustri garmen yang sering menerapkan

sistem kerja lembur. Kondisi ini kadang menimbulkan berbagai konflik dengan

keluarga konflik tersebut bisa terjadi dengan anak maupun suami. Penyebab

konflik diantaranya kurang matangnya emosi,minimnya pengetahuan serta

kurangnya manajemen waktu yang baik. Kebutuhan ekonomi membuat

perempuan bekerja keras penghasilan mereka yang tidak seberapa harus

mengorbankan waktu bermanja manja dengan anak dan suami. Perempuan kini

mempunyai tugas ganda yaitu ekonomidan keluarga. Mereka harus apandai
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mengatur keuangan dengan pendapatan yang tinggi. Untuk mengatasi terbatasnya

pendapatan, mereka ikut bekerja lembur, selain itu mereka juga meminta bantuan

kepada saudara maupun teman kerja di industri  garmen.

D. 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. Pendidikan merupakan salah satu

kebutuhan hidup yang dapat digolongkan dalam kebutuhan pokok, karena dari

pendidikan seseorang bisa mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini

merupakan tugas dari orang tua untuk membekali pendidikan anak mulai dari

dasar sampai ke jenjang lebih tinggi, dan hal ini juga diharapkan agar dapat

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Jika dalam kenyataanya banyak anak yang mengalami putus sekolah di perkotaan

dengan berbagai faktor misalnya, faktor ekonomi, jarak tempat tinggal anak ke

sekolah, jumlah tanggungan dalam keluarga, rendahnya minat anak untuk sekolah,

dan pengaruh lingkungan sosial anak. Atas dasar hal tersebut maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor penyebab anak putus sekolah

di perkotaan.

Sebuah pendidikan dibutuhkan modal sosial, Modal sosial terutama berkaitan

dengan nilai-nilai dari suatu jaringan kerja (network) yang mengikat orang-orang

tertentu (yang biasanya memiliki kesamaan tertentu, seperti kesamaan pekerjaan,
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kesamaan tempat tinggal, kesamaan suku, agama, dan sebagainya), serta bersifat

menjembatani (bridging) antar orang-orang yang berbeda, dengan suatu norma

pertukaran timbal balik (reciprocity). Modal sosial lebih menekankan pada

potensi kelompok dan pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan

antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan

kepercayaan kepada sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma

kelompok berkaitan dengan anak putus sekolah maka modal sosial penting dalam

penelitian.

Selain modal sosial, strategi seseorang bisa berusaha untuk menambah

penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi

konsumsi dapat menjadi cara penanggulangannya. Cara-cara individu menyusun

strategi dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam struktur

masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih, termasuk

keahlian dalam memobilitasi sumber daya yang ada, tingkat keterampilan,

kepemilikan aset, jenis pekerjaan, status gender dan motivasi pribadi. Nampak

bahwa jaringan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber daya yang ada

termasuk didalamnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain membantu

individu dalam menyusun strategi bertahan hidup.
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Skema Kerangka Pikir

Gambar 1. Skema Kerangka pikir

Anak Putus Sekolah

 Faktor faktor penyebab

 Modal Sosial

 Strategi Bertahan Hidup
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan

penelitian, termasuk alat-alat apa yang diperlukan untuk mengukur maupun

mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan

(Nasir,1998: 5). Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Nawawi (1993:208) berpendapat bahwa objek dari penelitian

kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu

diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau

secara naturalistik (natural setting).

Kajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah

metode dengan menggunakan penelusuran permasalahan yang diteliti melalui

penggalian data dan informasi secara luas dan mendalam. Dilihat dari

pendekatannya, penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif, yakni mencoba

mendalami dan melihat gejala-gejala organisasi pada masyarakat dengan

menginterpretasikan masalah yang terkadung didalamnya. Penelitian ini bertumpu

pada fenomena yang terjadi secara objektif, maka penelitian ini lebih

menggambarkan pada deskripsi data yang dijadikan penelitian.
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Menurut Suyono (1985:307), penelitian kualitatif adalah penelitian dengan

metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai

suatu masalah atau gejala guna mendapat pengertian tentang sebanyak mungkin

sifat masalah atau gejala itu. Karena pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh penulis untuk memaparkan tinggi nya angka putus sekolah,

modal sosial, strategi bertahan hidup di kalangan anak putus sekolah perkotaan,

maka tipe penulisan kualitatif penulis rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian

pada penelitian ini. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, penulis

berusaha mengetahui secara mendetail untuk mendapatkan informasi tersebut,

penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud penulis dapat

menjajaki secara lebih mendalam yang akan diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus  penenlitian  dalam  kajian  kualitatif  berkaitan  erat  dengan rumusan

masalah,  dimana  rumusan  masalah  penelitian  dijadikan  acuan dalam

menentukan fokus  penelitian.  Dalam  hal ini fokus  penelitian  dapat berkembang

atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal

tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang  mengikuti

pola  pikir empirical  induktif,  dimana  segala  sesuatu dalam  penelitian  ini

ditentukan  dari  hasil  akhir  pengumpulan  data  yang mencerminkan keadaan

yang sebenarnya.

Menurut Moleong (2005), tujuan membuat fokus penelitian adalah:

a. Untuk membatasi studi sehingga tidak melebar.
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b. Secara efektif berguna untuk menyaring informasi yang diperlukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Faktor penyebab anak putus sekolah

a) Faktor Internal                : Diri sendiri, keluarga.

b) Faktor Eksternal              : Teman sebaya,lingkungan, masyarakat sekitar.

2. Modal sosial

a) Kebersamaan dan Kekeluargaan

b) Tingkat Kepercayaan dan kerjasama

c) Jaringan sosial

3. Strategi bertahan hidup

a) Strategi Penghematan  Konsumsi Keluarga

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa anak atau remaja yang putus

sekolah yang berada di Kota Bandar Lampung khususnya di Kecamatan Tanjung

Karang Pusat Kelurahan Durian Payung. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan dapat

masih banyak anak yang putus sekolah di wilayah tersebut. Dipilihnya tempat

adalah perkotaan dimana persoalan tinggi nya angka putus sekolah mempengaruhi

modal sosial dan strategi yang dapat dilakukan para anak putus sekolah untuk

melanjutkan kehidupan sehari hari. Dipilihnya anak anak yang benar benar tinggal

di tempat tersebut, melakukan penelitian keseharian keluarga anak putus sekolah,

modal sosial yang berjalan di kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung

Karang Pusat serta strategi bertahan hidup keluarga anak putus sekolah.
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D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Spradley (1990), agar lebih valid memperoleh data, maka perlu

dipertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan informan, antara lain:

1. Subyek telah lama dan intensif menyatu dengan lokasi penelitian, ditandai

oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang

ditanyakan.

2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan

yang menjadi sasaran penelitian.

3. Subyek mempunyai cukup informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta

memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive yaitu

teknik  penentuan informan dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono, 2003).

Dalam penelitian ini, peran informan sangat penting dan perlu. Untuk menentukan

informan dalam konteks objek penelitian diklasifikasikan berdasarkan kompetensi

tiap-tiap informan. Usia dan peran informan menjadi salah satu kunci untuk

memperoleh informasi yang memadai yaitu:

1. Anak  putus sekolah di perkotaan, orangtua anak putus sekolah (keluarga)

2. Instansi instansi yang berpartisipasi secara aktif dan peduli terhadap anak

putus sekolah
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Berdasarkan kriteria tersebut, penulis  akan mendapatkan wawasan dan uraian

dalam penelitian. Informan yang berpengalaman  tentang  tentang anak putus

sekolah dapat memberi  informasi tentang  faktor penyebab, hambatan, tantangan,

serta peluang dan startegi bertahan hidup anak putus sekolah. Teknik penentuan

informan diawali dengan menunjuk sejumlah informan, yaitu informan yang

mengetahui, memahami, dan berpengalaman sesuai dengan objek penelitian ini.

Kemudian penulis menentukan informan-informan yang lain sesuai dengan

keperluan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk

memperoleh data. Dengan demikian,  tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data,

maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang

ditetapkan (Ahmad Kurnia, 2014).

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran ilmiahnya, maka peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu

persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana 2 orang

atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik.
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Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-

keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan.

Wawancara mendalam ini dengan percakapan secara langsung, bertatap muka

dengan informan yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode

wawancara secara mendalam ini mendapat gambaran yang lebih jelas guna

mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam akan

dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan

yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam

menggembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga agar kesan dialogis

informan nampak.

2. Observasi (pengamatan)

Nawawi (1995) mengatakan metode observasi adalah cara pengumpulan data

yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang tampak

pada objek penelitian yang pelaksanaanya langsung pada tempat suatu

peristiwa, yakni keadaan  atau  situasi yang sedang  terjadi.  Dalam  penelitian

ini  digunakan  metode observasi  langsung  melalui  pengamatan  dan

pencatatan  fenomena-fenomena mengenai faktor penyebab, modal sosial dan

strategi bertahan hidup anak putus sekolah perkotaan. Berdasarkan hal

tersebut, artinya penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengamati

fenomena  yang  berkaitan  dengan  anak putus sekolah yang direkam secara

audio visual dan juga melakukan pencatatan atas fenomena tersebut.
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3. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini akan difokuskan pada

catatan-catatan yang terdokumentasi (otentik atau tertulis), baik berupa data

statistik, arsip, gambar-gambar, dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai

penunjang kebenaran.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan

Huberman (1994), yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan

data kasar yang muncul dari catatan tertentu yang dihasilkan ketika berada di

lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus, banyak informasi yang

diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau

memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian.  Untuk itulah,

reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena bila

proses ini dilakukan di akhir penelitian, maka akan semakin banyak informasi

yang harus disaring. Maka pada tahap reduksi data, peneliti dengan seksama

memilih data mana yang akan dijadikan sandaran utama sebelum disajikan

dalam penelitian ini.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga

memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat
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merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang

tidak lengkap, apakah perlu diklarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi adalah pencarian arti, pola-pola, dan penjelasan alur sebab-akibat.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi

berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data yang ada

teruji kebenarannya. Hasil wawancara (data) dari informan kemudian ditarik

kesimpulannya (sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian), dengan

demikian pada tahap ini, data yang diproses dalam analisis lebih lanjut dapat

dipandang sebagai data yang telah absah, berbobot, dan kuat, sedangkan data

lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari permasalahan

penelitian harus dipisahkan dan disingkirkan.
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IV. GAMBARAN WILAYAH

A. Sejarah  Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Kelurahan Durian Payung Kecamatan adalah bagian dari  Tanjung Karang Pusat

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

DATI II Tanjung Karang-Teluk Betung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdiri

sendiri dengan pusat pemerintahannya di Tanjung Karang yang terdiri dari

sepuluh  kelurahan, yaitu Tanjung Karang, Kaliawi, Pasir Gintung, Gunung Sari,

Penengahan, Pelita, Gotong Royong, Enggal, Kelapa Tiga, dan Durian Payung.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Lampung No.

6/185.BIII/NK/1998 tentang Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar

Lampung maka Kecamatan Tanjung Karang Pusat bertambah 1 kelurahan, yaitu

Kelurahan Palapa yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Durian Payung dan

sampai saat ini Kelurahan Palapa dijadikan sebagai pusat Pemerintahan

Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Letak di tengah perkotaan pusat pendidikan

yang terdiri dari beberapa sekolah dan perguruan tinggi menjadikan kelurahan

Durian Payung menjadi lingkungan pendidikan.
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B. Kondisi Geografi dan Batas Wilayah

Secara geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada 5° 24’ 25’’

sampai 5° 24’ 27’’ LS dan 105° 15’ 75’’ BT . Tempat penelitian sendiri berada

Kelurahan Durian Payung  memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan  dengan Palapa/Kaliawi

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pengajaran

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gotong Royong

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadanaham

Kondisi geografis

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 75 M

2. Banyak curah hujan 2000-3000 Min/Tahun

3. Suhu udara rata-rata 39 derajat Celcius

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 0,5  Km

2. Jarak dari ibukota Bandar Lampung 2,5  Km

3. Jarak dari ibukota Propinsi 5     Km

4. Jarak dari ibukota Negara kurang lebih 200 Km
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C. Demografi

Kelurahan Durian Payung merupakan salah satu kelurahan yang padat penduduk.

Dari hasil pendataan  tahun 2016, jumlah penduduk Kelurahan Durian Payung

tercatat sebanyak 7.923 jiwa. Berikut ini rincian Data jumlah penduduk Kelurahan

Durian Payung  tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perincian Jumlah Penduduk  Menurut  Jenis kelamin  Kelurahan Durian

Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016
Lingkungan Jumlah/ RT Jumlah

Penduduk
Jumlah

KK
Laki-laki Perempuan

01/1 103 101 204 50

02/1 114 111 225 79
03/1 160 170 330 88
04/1 134 139 273 73
05/1 142 128 270 78
06/1 145 137 282 77
07/1 105 112 217 54
08/1 250 270 520 132
09/1 131 135 266 69
10/1 110 119 229 60
11/1 190 187 377 91
12/1 139 134 273 70
13/1 124 126 250 69
14/1 80 84 164 43
01/II 126 135 261 77
02/II 178 180 358 93
03/II 438 418 856 210
04/II 141 122 263 67
05/II 162 141 303 79
06/II 164 150 314 67
07/II 129 148 277 63
08/II 192 175 367 90
09/II 191 188 379 93
10/II 437 318 665 17

Jumlah 3.995 3.928 7.923 2.043
Sumber: Data Monografi Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang
Pusat tahun 2016
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Berdasarkan tabel 4.1 , dapat diketahui bahwa penduduk kelurahan Durian Patung

Kecamatan Tanjung Karang Pusat pada tahun 2016 berjumlah 7923 jiwa, dengan

penduduk berjenis kelamin laki laki terdapat 3.995 jiwa dan  terdapat penduduk

berjenis kelamin perempuan 3.928 jiwa.

Gambar 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

49.58% 50.42%50.42%

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan
Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat  Tahun

2016

Perempuan

Laki-laki
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Tabel 4.2
Perincian Jumlah Penduduk  Menurut Agama yang Dianut

Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016
Agama

RT
Islam Kristen

Protestan
Kristen
Katolik

Budha Hindu Konguchu

01/I 168 29 3 4 0 0
02/I 219 6 0 0 0 0
03/I 315 11 0 0 4 0
04/I 253 14 2 4 0 0
05/I 194 32 15 29 0 0
06/I 212 36 6 28 0 0
07/I 198 12 0 7 0 0
08/I 520 0 0 0 0 0
09/I 252 2 0 3 8 0
10/I 207 13 0 9 0 0
11/I 360 7 4 6 0 0
12/I 252 15 5 1 0 0
13/I 235 9 0 6 0 0
14/I 134 12 5 13 0 0
01/II 160 36 29 36 0 0
02/II 358 0 0 0 0 0
03/II 856 0 0 0 0 0
04/II 262 0 0 0 0 0
05/II 293 3 5 2 0 0
06/II 309 4 0 1 0 0
07/II 260 15 0 1 0 0
08/II 356 3 0 8 0 0
09/II 379 0 0 0 0 0
10/II 655 2 4 0 0 0

Jumlah 7.409 266 78 153 12 0
Sumber: Data Monografi Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang
Pusat tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, diketahui bahwa penduduk Kelurahan Durian

Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki keyakinan yang bervariasi,

namun keyakinan yang dianut oleh mayoritas penduduk Kelurahan Durian

Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat adalah agama Islam dengan jumlah

7.409 jiwa dan pemeluk agama minoritas adalah agama Hindu dan Konguchu

dengan jumlah penganut agama Hindu sebanyak 12 dan tidak ada sama sekali
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yang menganut agama Konguchu. Perbedaan keyakinan penduduk dalam

memeluk agama di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat

tidak mengakibatkan perselisiahan antara penganut agama. Adanya sifat saling

menghargai dan selalu hidup berdampingan antara penganut agama sehingga

menjadikan hubungan masyarakat yang rukun dan tentram.

Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Agama
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D. Pendidikan Dan Sosial

Pendidikan dan Sosial budaya merupakan salah satu bentuk tatanan sosial dari

masalalu yang diwarisi secara turun temurun dan tetap berjalan hingga sekarang.

Sosial budaya di Kecamatan Durian Payung  Kelurahan Kecamatan Tanjung

Karang Pusat yang dijelaskan berikut ini meliputi pendidikan, agama,

kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pariwisata.

1. Pendidikan

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh

aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan

kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara

keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, peranan pendidikan amatlah

strategis. Selain menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Kecamatan

Tanjung Karang Pusat juga merupakan salah satu pusat kegiatan pendidikan.

Tabel 4.3
Perincian Jumlah Penduduk  Menurut Tingkat Pendidikan

Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Sarjana 627
2 Sarjana Muda 280
3 SMA 2774
4 SMP 1409
5 SD 2095
6 TK 117
7 Belum Sekolah 558
8 Buta Huruf 3

Jumlah 7.863
Sumber: Data Monografi Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang
Pusat tahun 2016

Berdasarkan tabel  4.3 diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk  Kelurahan

Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat sangat bervariasi. Tingkat
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pendidikan yang mayoritas dimiliki oleh penduduk adalah Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas (SLTA) jumlahnya sebanyak 2.774 orang. Data tingkat pendidikan

penduduk tersebut termasuk yang masih aktif mengikuti kegiatan belajar

mengajar, kecuali penduduk buta huruf yang memang tidak mengenyam

pendidikan sebanyak 3 orang. Letaknya yang strategis di berdekatan dengan

tempat sekolah diantaranya  SD Negri 1 Durian Payung, SMP PGRI 3, SMA

Negri 3 SMP/SMA Perintis, SMK Trisakti dan STKIP Bandar Lampung,

menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat pendidikan

Tabel 4.4
Nama Sekolah, Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru di

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012
No

Nama Sekolah
Jumlah
Sekolah

Jumlah Murid
(orang)

Jumlah Guru
(orang)

1 TK 12 1.225 86
2 SD Negri 21 9.990 334
3 SD Swasta Umum 5 650 60
4 SD Swasta Islam 1 95 5
5 SD Swasta  Katolik 2 360 68
6 SMP Negri 5 4.105 304
7 SMP Swasta Umum 6 3.100 293
8 SMP Swasta Islam 5 600 73
9 SMP Swasta Katolik 2 500 55
10 SMA Negri 3 2.960 102
11 SMA Swasta Umum 7 1.810 165
12 SMA Swasta Katolik 3 950 63
13 SMK Negri 1 120 25
14 SMK Swasta 1 160 20
15 Akademik Swasta 1 420 25
16 Perguruan tinggi Swasta 1 500 20

Jumlah 76 27.545 1.698
Sumber: Data Monografi Kecamatan Tanjung Karang Pusat 202

Berdasarkan tabel , diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan

Tanjung Karang Pusat sangat bervariasi. Tingkat pendidikan yang mayoritas
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dimiliki oleh penduduk adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Data

tingkat pendidikan penduduk tersebut termasuk yang masih aktif mengikuti

kegiatan belajar mengajar, kecuali penduduk buta huruf yang memang tidak

mengenyam pendidikan.

2. Kondisi Sosial

Di Kelurahan Durian Payung Kecamatan  Kecamatan Tanjung Karang Pusat

peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui pelaksanaan program

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

- Program Keluarga Berencan, Program Bantuan Raskin

- Program kegiatan PKK, Program pemberian jaminan kesehatan

Program yang dijalankan di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung

Karang Pusat bertujuan untuk menunjang pembangunan dibidang kependudukan

supaya penduduk lebih sejahtera.

Tabel 4.5
Perincian Jumlah Penduduk  Menurut Jenis Pekerjaan

Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016
NO Jenis Pekerjaan Jumlah Perkerja
1 PNS 245
2 TNI/POLRI 20
3 Dagang 227
4 Tani 6
5 Tukang 22
6 Buruh 795
7 Pensiunan 105
8 Lain-Lain 6.503

Jumlah 7.923
Sumber: Data Monografi Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang
Pusat tahun 2016
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Berdasarkan tabel 4.5 penduduk di Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki

jenis pekerjaan yang bermacam-macam. Meskipun Kecamatan Tanjung Karang

Pusat merupakan Pusat Pemerintahan di Kota Bandar Lampung, namun sebagian

besar penduduk bekerja di sektor wiraswasta/pedagang, buruh, dan pekerjaan lain-

lain (pekerjaan lain-lain di sini merupakan pekerjaan home indusry, baik yang

berskala kecil maupun berskala besar.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka

pada bagian skripsi ini perlu dirumuskan kesimpulan penelitian sekaligus

menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat  terdapat anak

putus sekolah, baik pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama

(SMP), dan tingkat sekolah menengah atas (SMA). Hal ini diakibatkan berbagai

faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor ekonomi, faktor intelegensi,

faktor lingkungan sosial. dari beberapa faktor tersebut faktor dominan yang

menyebabkan anak putus sekolah pada  adalah faktor ekonomi dan lingkungan

sosial.

2.Anak-anak putus sekolah dalam kesehariannya membantu keluarga mereka

menambah pengahasilan. Keluarga anak putus sekolah belum memanfaatkan

jaringan sosial terkait terhadap modal sosial. Sementara modal sosial yang ada di

Kelurahan Durian Payung yaitu kebersamaan dan kekeluargaan melekat pada

masyarakat tersebut tingkat kepercayaan dan saling membantu kerjasama dalam

jaringan berjalan dengan baik. Modal sosial semakin kuat apabila ada tanggung

jawab, dan saling percaya (termasuk yang bersumber dari nilai agama) kelompok

yang memiliki sosioemosional rasa kagum, perhatian, peduli, rasa tanggung jawab

dan gotong royong berarti memiliki potensi modal yang kuat. Namun dalam segi

pendidikan ada sebagian anak yang kurang peduli sehingga masih adanya putus
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sekolah. akan tetapi keluarga anak putus sekolah dan masyarakat sudah dapat

memanfaatkan modal sosial dalam lingkungan tersebut.

3.Strategi bertahan hidup anak putus sekolah peran anggota keluarga putus

sekolah yang dilakukan melibatkan keluarga menambah pola adaptasi baru yaitu

baik itu keluarga seperti istri, adik/ kakak serta kerabat melakukan penghematan

konsumsi keluarga penghematan konsumsi yang dimaksud adalah pengurangan

belanja kebutuhan pokok dan mengganti lauk pauk menjadi lebih sederhana

sehinga kebutuhan lain bisa tercukupi.

B.Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti terkait dengan penelitian ini adalah:

1.Pemerintah atau dinas terkait dalam mengatasi anak putus sekolah di Kelurahan

Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat  belum berhasil sepenuhnya

sebab upaya pemerintah dalam melakukan program-program yang ada tidak

menyetuh langsung kepada masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah tidak

maksimal sehingga masih ada anak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan

bantuan-bantuan program pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan

sebagai saran dalam penelitian ini yang pertama pemerintah beserta dinas terkait

perlu mensosialisasikan atau membuat  tentang larangan kepada anak usia sekolah

yang masih bersekolah untuk tidak bekerja yang di mana membuat anak bisa

putus sekolah.

2.Pemberian program-program atau bantuan kepada masyarakat sekiranya

pemerintah dapat terjun langsung dilapangan untuk pemerataan bantuan dan
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maksimalnya program yang ada. Orangtua sekiranya wajib untuk memberikan

motivasi kepada anak usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikan mereka

dan lebih bekerja keras untuk kebutuhan sekolah anak, sebab anak adalah masa

depan  keluarga, bangsa, dan negara, yang terakhir pemerintah desa beserta

masyarakat sama-sama memberikan motivasi dorongan serta kontrol sosial

terhadap anak sekolah maupun anak yang putus sekolah untuk terus berjuang dan

semangat menuntut ilmu.
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