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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dalam  pembahasan, disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 

anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP di Desa Marga Batin, Kecamatan 

Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 – 2012, yaitu:  

1) Tingkat pendapatan orang tua anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP 

tergolong rendah, hal ini berarti kesulitan ekonomi menyebabkan 

ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan. 

2) Memiliki jumlah anak banyak (≥ 3 orang) menyebabkan sebagian besar keluarga 

yang memiliki anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP, hal ini berarti 

jumlah tanggungan dalam keluarga yang banyak (≥ 3 orang) memicu 

pengeluaran biaya menjadi lebih tinggi, dan berakibat beban ekonomi semain 

tinggi sehingga dapat menghambat anak lulusan SD dalam keluarga tersebut 

untuk melanjutkan ke SLTP. 

3) Pendidikan orang tua rendah karena pendidikan yang ditempuh hanya sampai 

SD, hal ini berarti wawasan atau cara pandang orang tua yang terbatas karena 

pendidikannya rendah mempengaruhi keputusannya dalam mendorong anaknya 

untuk melanjutkan sekolah dari SD ke SLTP. 

4) Lingkungan bermain tidak mendukung anak lulusan SD untuk tidak melanjutkan 

ke SLTP, hal ini berarti kendala lingkungan bermain tidak mempengaruhi 
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keputusan orang tua dan anak untuk tidak melanjutkan sekolah dari SD                         

ke SLTP. 

5) Faktor jarak tidak mendukung anak lulusan SD untuk tidak melanjutkan                    

ke SLTP, hal ini berarti kendala jarak tidak mempengaruhi keputusan orang tua 

dan anak untuk tidak melanjutkan sekolah dari SD ke SLTP.  

 

B. Saran 

 

1) Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan agar menjadi salah satu program 

utama pemerintah, demi meningkatkan kecerdasan dan taraf hidup masyarakat. 

2) Dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Marga Batin yang 

termasuk dalam kriteria rendah diberi keterampilan khusus, sehingga dapat 

mengembangkan keterampilannya dan dapat menambah penghasilan 

masyarakat. 

3) Pertambahan jumlah sebuah keluarga, agar mempertimbangkan pendapatan dan 

kemampuan kedua orang tua dalam membiayai kebutuhan anak-anaknya. 

4) Anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP dapat mengikuti 

keterampilan khusus sebagai dasar untuk berwirausaha. 

 

 

 


