
 

 

 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah  
 
 
Pendidikan merupakan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya dilakukan melalui 

pendidikan khususnya pendidikan sekolah, sampai saat ini dipercayai bahwa 

pendidikan merupakan wahana utama untuk pengembangan sumber daya 

manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang. 

Pendidikan semakin dituntut peranannya untuk dapat menghasilkan manusia 

Indonesia yang berkualitas. Melalui pendidikan, seseorang akan dapat 

mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan dalam usaha menyesuaikan 

dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dari waktu ke 

waktu semakin berkembang pesat. 

 
Dalam pendidikan lingkungan juga berperan besar dalam mengubah tingkah 

laku manusia. Lingkungan yang ada di sekitar individu akan berpengaruh 

terhadap aktivitas, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bahkan 

kebanyakan lingkungan lebih menentukan perilaku seseorang sehingga secara 

tidak langsung lingkungan sosial masyarakat dimana individu itu berada akan 

berpengaruh pada jenis aktivitas yang dilakukannya. 
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Kondisi lingkungan sosial dan kehidupan anak di pedesaan yang sampai saat 

ini belum terwujud sepenuhnya sesuai cita-cita bangsa. Karel Tuhehay di 

dalam majalah Pendidikan Gerbang penerbit P3 UMY Yogyakarta (2003 : 25) 

dijelaskan karena hampir semua daerah di Indonesia masih banyak yang 

mengalami proses marjinalisasi di semua aspek kehidupan. Dan hal ini tentu 

tidak mendukung proses memasyarakatkan anak sebagai modal pembangunan 

bangsa yang punya kekuatan untuk melanjutkan tongkat estafet guna 

menyongsong masyarakat adil dan makmur seutuhnya. 

 
Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang hayat. Karena proses kependidikan adalah suatu kegiatan 

secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan 

atau cita-cita tersebut. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia 

dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, 

sejahtera menurut konsep pandangan hidup mereka. Namun cita-cita demikian 

tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras 

meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. 

 
Sekolah gratis yang banyak diwacanakan dan diinginkan kalangan masyarakat, 

dinilai bukan solusi paling tepat untuk ‘menolong’ anak putus sekolah, karena 

sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan 

sekolah. Hal ini dapat dilihat dari penduduk yang  berada di daerah pedesaan 

penuh dengan keterbatasan dan keterbelakangan, misalnya keterbelakangan 

dalam sumber daya manusia dan sosial ekonomi.  Kualitas sumber daya 

manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Dengan demikian bidang 
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pendidikan adalah bidang yang menjadi tulang punggung pelaksanaan 

pembangunan nasional. 

 
Sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seluruhnya serta merupakan wahana 

kelangsungan hidup bangsa dan negara, pada hakekatnya menjadi tanggung 

jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat 

dan pemerintah. 

 
Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin pemerataan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua anak usia sekolah di 

Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah telah menempatkan peningkatan 

kesempatan memperoleh pendidikan sebagai salah satu prioritas utama bagi 

pembangunan pendidikan. Pemerintah telah menindaklanjuti prioritas ini 

melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun atau Program Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas). Melalui Wajar Dikdas diharapkan 

warga negara Indonesia berusia 7-15 tahun dapat mengikuti pendidikan dasar 

atau pendidikan setara atau sampai tamat (Inpres No. 1 tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar). 

 
Pendidikan sangat berperan dalam mencerdaskan dan memajukan rakyat 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 pasal 3 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional bahwa : 

 
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
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pada Tuhan Yang Maha Esa berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.”(Sisdiknas, 2003 : 7). 

 
 
Selama ini pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun 

(Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) dengan menerapkan sekolah 

gratis pada tingkat SD sampai SMP. Namun pada kenyataannya masyarakat di 

kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah jangankan lulus SMP, di SD 

pun tidak selesai.  

 
Terlebih pada saat ini jika seseorang berkeinginan bekerja di sektor formal 

maka persyaratan pendidikan merupakan hal yang penting.  Namun demikian 

masih banyak ditemui adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dan 

kemampuan  orang tua yang terbatas pada biaya pendidikan anak-anaknya.  

Hal ini terlihat pada masyarakat di Kecamatan Bekri Lampung  Tengah Tahun 

2009. 

 
Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bekri Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2009 
 

No Desa 
Anak Usia 

Sekolah 
Anak Putus Sekolah 

pada Tingkat SD 
Persentase 

1 Kesumadadi 345 25 7, 25 
2 Sinar Banten 593 23 3,89 
3 Kesumajaya 450 16 3,56 
4 Goras Jaya 178 22 12,36 
5 Rengas 289 16 5,56 
6 Bangun Sari 149 18 12,08 
7 Kedatuan 494 15 3,04 
8 Tempel 302 20 6,62 

 Jumlah 2810 155 5,52 
Sumber : Monografi Kecamatan Bekri Tahun 2009 
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Berdasarkan tabel 1 di atas, persentase anak putus sekolah tingkat SD di 

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009 dapat diketahui 

bahwa desa Kesumadadi, Bangun Sari, dan desa Goras Jaya merupakan 

persentase anak putus sekolah paling tinggi di Kecamatan Bekri. Selain Itu 

desa Goras Jaya dan desa Bangun Sari jumlah anak usia sekolahnya paling 

sedikit jika dibandingkan dengan desa lainnya, sedangkan anak putus sekolah 

tinggi. Jika dilihat dari rata-rata anak putus sekolah pada tingkat SD setiap desa 

di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009 rata-ratanya 

sebesar 5,52%. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian di 

desa tersebut. 

 
Berdasarkan hasil wawancara dan pra survei di Kecamatan Bekri Kabupaten 

Lampung Tengah, gambaran dari hasil pra survei di desa Kesumadadi, dan 

desa Bangun Sari penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, 

dengan penghasilan per bulannya di bawah rata-rata yaitu kurang dari Rp. 

700.000,00 yang mengacu pada Upah Minimun Kabupaten Lampung Tengah 

(Depnaker Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009).  Pendapatan yang 

rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok, sehingga kebutuhan 

pendidikan anak tidak terpenuhi.  

 
Dari hasil wawancara dan pra survei di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung 

Tengah, di Desa Kesumadadi dan Bangun Sari rata-rata memiliki jumlah anak 

yang banyak. Banyaknya jumlah anggota rumah tangga dalam suatu keluarga 

berdampak  pada pendidikan anak. Jumlah anggota rumah tangga yang besar 

akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan keluarga semakin besar. Karena 
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banyaknya jumlah anak akan menambah biaya dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok dan biaya pendidikan anak-anaknya. Dapat dilihat pada tabel 2 berikut 

ini : 

Tabel 2.  Data hasil Pra Survei Di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung    
Tengah Tahun 2009 Tentang Pendapatan Per Bulan, Pekerjaan 
Pokok Dan Jumlah Anak Yang menjadi Tanggungan. 

 
No Nama Pendapatan Per 

Bulan 
Pekerjan Pokok Jumlah Anak 

Yang Menjadi 
Tanggungan 

1 Soleh Rp. 650.000 Buruh 5 
2 Ipin Rp. 550.000 Buruh 3 
3 Sulaiman Rp. 775.000 Buruh 4 
4 Yanto Rp. 700.000 Petani 6 
5 Sarto Rp. 700.000 Buruh 6 
6 Yeni Rp. 650.000 Petani 2 
7 Sarinem Rp. 500.000 Petani 3 
8 Parlan Rp. 600.000 Pedagang 5 
9 Sumi Rp. 650.000 Petani 4 
10 Mamat Rp. 700.000 Sopir 6 
 jumlah Rp. 6.475.000  44 
 Rata-rata Rp.    647.500  4 
Sumber : Hasil Pra survei 
 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil pra survei di Kecamatan 

Bekri memiliki pekerjaan pokok sebagai buruh dan petani dengan pendapatan 

pokok per bulan dibawah rata-rata dari Upah Minimum Kabupaten Lampung 

Tengah yaitu Rp. 700.000 dan memiliki jumlah anak banyak yang masih 

menjadi tanggungan. 

 
Sikap orang tua mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan anak karena 

mengingat sikap seseorang atau suatu obyek akan menentukan sikap dan 

tindakan seseorang terhadap obyek tersebut. Jika sikap orang tua tentang 

pendidikan baik maka sikapnya terhadap pendidikan positif dan akan 

bertambah mendukung untuk pendidikan anaknya. Dengan adanya sikap yang 
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baik terhadap pendidikan, orang tua mempunyai cita-cita untuk memajukan 

pendidikan anaknya ketingkat yang lebih tinggi, tidak cukup sekedar bisa baca 

dan tulis saja. Untuk mewujudkan keinginan itu ternyata para orang tua akan 

selalu mendorong terhadap keberhasilan pendidikan anak-anaknya. 

 
Orang tua yang mempunyai sikap relatif  kurang terhadap pendidikan, 

sebenarnya menginginkan anaknya berpendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Tetapi keterbatasan kemampuan ekonomi yang dimiliki membuat orang tua 

hanya dapat pasrah dan menerima keadaan tersebut. Oleh karena itu, timbul 

pemikiran orang tua bahwa anaknya dapat membaca dan menulis sudah cukup. 

Dengan membaca dan menulis orang tua menganggap bahwa anak sudah 

memiliki modal yang cukup untuk mencari uang. 

 
Tingkat pendidikan orang tua dimungkinkan mempunyai dampak dalam dunia 

pendidikan anak-anaknya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 

orang tua maka banyak pula informasi-informasi yang akan diberikan kepada 

anaknya dan ini merupakan penunjang anak untuk sekolah yang dimulai dari 

SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. 

Selain lingkungan alam, lingkungan lain yang kaya akan informasi bagi anak 

usia dini yaitu lingkungan sosial atau lingkungan bermain. Dari hasil 

wawancara dan  pra survei di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah 

memiliki lingkungan bermain yang tidak mendukung, seperti ; lingkungan 

sekitar yang sebagian besar anak pada usia sekolah umumnya tidak bersekolah 

tetapi mereka hanya bekerja membantu orang tua. Selain itu sebagian besar 

waktu yang dimiliki mereka habiskan untuk bermain. Lingkungan bermain 
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yang tidak mendukung dari segi sarana yang dibutuhkan dalam proses belajar 

tidak mendukung, misalnya: ketika siswa membutuhkan informasi atau bahan 

untuk belajar mereka tidak bisa mendapatkannya dengan mudah karena 

keterbatasan sumber (buku pelajaran dan internet). 

 
Banyaknya jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang putus sekolah menunjukkan 

bahwa kesejahteraan anak masih belum dapat terpenuhi. Mengingat anak 

adalah generasi muda yang merupakan suatu modal atau aset utama dalam 

pembangunan nasional.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang : 

“Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat SD Di Kecamatan 

Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010”. 

 
 
B. Identifikasi Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Rendahnya pendapatan keluarga. 

2. Banyaknya jumlah anak dalam keluarga 

3. Lingkungan bermain. 

4. Sikap orang tua tentang pendidikan anak. 

5. Pendidikan orang tua yang rendah. 
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C. Rumusan Masalah 
 
 
Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah rendahnya pendapatan keluarga menjadi faktor penyebab  anak 

putus sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri ? 

2. Apakah jumlah anak dalam keluarga menjadi faktor penyebab anak putus 

sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri ? 

3. Apakah lingkungan bermain menjadi faktor penyebab anak putus sekolah 

pada tingkat SD di Kecamatan Bekri ? 

4. Apakah sikap orang tua tentang pendidikan anak menjadi faktor penyebab 

anak putus sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri ? 

5. Apakah pendidikan orang tua yang rendah menjadi faktor penyebab anak 

putus sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri ? 

 
D. Tujuan Penelitian 
 
 
Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengkaji pendapatan keluarga anak putus sekolah pada tingkat SD 

di Kecamatan Bekri. 

2. Untuk mengkaji banyaknya jumlah anak dalam keluarga anak yang putus 

sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri. 

3. Untuk mengkaji lingkungan bermain anak putus sekolah pada tingkat SD di 

Kecamatan Bekri. 

4. Untuk mengkaji sikap orang tua pendidikan pada anak yang putus 

pendidikan dasar di Kecamatan Bekri. 
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5. Untuk mengkaji pendidikan orang tua anak yang putus pendidikan dasar di 

Kecamatan Bekri. 

 
 

E. Kegunaan Penelitian 
 
 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Sebagai aplikasi ilmu untuk mengetahui masalah putus sekolah pada 

tingkat SD di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat, khususnya bagi orang tua 

agar dapat berperan aktif dan mendukung dalam bidang pendidikan. 

 
 

F. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
1. Ruang lingkup objek penelitian : faktor-faktor penyebab anak putus 

sekolah pada tingkat SD. 

2. Ruang lingkup subyek penelitian : orang tua yang memiliki anak putus 

sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri  Kabupaten Lampung 

Tengah. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah di Kecamatan Bekri Kabupaten 

Lampung Tengah. 

4. Ruang lingkup waktu adalah Tahun 2010. 

5. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Sosial. 
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Geografi Sosial adalah cabang dari geografi manusia yang bidang studinya 

aspek ruangan yaitu karakteristik penduduk, organisasi sosial, unsur 

kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988: 56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


