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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A.  Kesimpulan 

 
Berdasarkan data dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

anak putus sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung 

Tengah tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut :  

 
1. Pendapatan keluarga anak putus sekolah sebanyak (44,62%) 

berpendapatan tinggi ≤ Rp 700.000,- dan (55,38%) berpendapatan  

rendah, rendahnya pendapatan keluarga menjadi penyebab anak putus 

sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri. 

2. Jumlah anak dalam keluarga anak putus sekolah sebagian besar 

(73,85%)  memiliki jumlah anak yang banyak dan  (26,15%) memiliki 

anak yang sedikit, maka dengan demikian jumlah anak yang banyak 

dalam keluarga menjadi penyebab anak putus sekolah pada tingkat SD 

di Kecamatan Bekri. 

3. Lingkungan bermain sebagian besar (75,38%) anak putus sekolah pada 

tingkat SD menurut orang tua di Kecamatan Bekri  tidak mendukung. 

Hal ini dapat dinyatakan bahwa lingkungan bermain yang tidak 

mendukung menjadi penyebab anak putus sekolah pada tingkat SD di 

Kecamatan Bekri. 
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4. Sebagian besar (76,92%) sikap orang tua tentang pendidikan anak 

memiliki sikap positif tentang pendidikan, karena keterbatasan 

kemampuan ekonomi yang dimiliki menjadi penyebab anak putus 

sekolah. 

5. Sebagian besar (84,61%) pendidikan orang tua tergolong rendah. 

Pendidikan orang tua yang rendah dapat menjadi penyebab anak putus 

sekolah pada tingkat SD di Kecamatan Bekri. 

 

B. Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan 

yaitu : 

1. Diharapkan kepada orang tua supaya lebih memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya, sehingga selanjutnya tidak terjadi anak yang putus 

sekolah 

2. Diharapkan kepada orang tua agar dapat meningkatkan penghasilannya 

dapat mencari pekerjaan  tambahan seperti membuat  kerajinan tangan, 

agar penghasilan yang diperoleh dapat menjadi  lebih baik dan dapat 

untuk memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anaknya. 

3. Diharapkan kepada orang tua yang telah mempunyai anak banyak 

diusahakan untuk untuk tidak menambah anak lagi agar dapat 

membiayai anak untuk sekolah. 

4. Diharapkan pada anak yang putus sekolah untuk dapat mengikuti 

kursus-kursus ketrampilan seperti menjahit, elektronik untuk bekal di 

masa depan. 
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5. Diharapkan orang tua dapat memberikan sikap positif tentang 

pendidikan supaya anak menjadi mengerti pentingnya pendidikan untuk 

masa depan. 


