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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 
 
 

A.  Tinjauan Pustaka 

 
1. Pengertian Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan keseluruhan 

masa belajar yang telah ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan (Redja 

Mudyahardjo, 2001: 498). 

 
Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa putus sekolah adalah setiap warga 

negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada 

jenjang tertentu dalam pendidikan formal (Umar Tirtarahardja dan La Sulo, 

1995:76). 

 
Berdasarkan ke dua pendapat di atas jika seorang anak telah mengikuti atau 

sempat mengikuti kegiatan belajar di sekolah tetapi tidak menyelesaikan sampai 

keseluruhan masa belajar yang telah ditentukan sekolah, maka anak tersebut dapat 

dinyatakan putus sekolah.  

 
2. Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah 

Tingginya angka mengulang kelas, putus sekolah, dan rendahnya angka 

melanjutkan dari SD ke SLTP disebabkan oleh dua alasan : rendahnya performan 



 10 

atau prestasi anak pada tes akademik dan rendahnya penghasilan keluarga (E.M 

Sweeting dan Muchlisoh, 1998:26).  

 
Sedangkan menurut Martono H.S. dan Saidiharjo (1982:74) menyatakan bahwa 

dalam dunia pendidikan besar angka putus sekolah atau drop out cukup besar, 

mereka terpaksa berhenti sekolah sebelum waktunya karena sebagian besar tidak 

mampu membiayai, kawin muda dan tidak mengerti pentingnya pendidikan. 

Dari salah satu artikel menyatakan bahwa” Lokasi yang jauh, hilangnya tulang 

punggung ekonomi keluarga, serta pandangan tentang penting atau tidaknya 

pendidikan juga menjadi penyebab anak enggan berangkat hingga akhirnya putus 

sekolah”(Palupi Panca Astuti, 2011: 1). 

Berdasarkan kedua pendapat di atas secara teori faktor penyebab putus sekolah 

dapat berasal dari dalam diri anak maupun dorongan pengaruh dari luar diri anak, 

faktor yang dapat menyebabkan anak putus sekolah misalnya :  

a. Banyaknya jumlah anak dalam keluarga 

b. Jarak antara tempat tinggal anak ke sekolah 

c. Minat anak untuk bersekolah 

d. Lingkungan sosial tempat tinggal anak  

 
a. Banyaknya Jumlah Anak Dalam Keluarga 

Banyaknya jumlah anak dalam keluarga yang dimaksud di sini yaitu banyaknya 

jumlah anak yang dimiliki dan masih menjadi tanggung jawab kepala keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya jumlah anak dalam keluarga 

ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah 
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menengah pertama, hal ini seperti pernyataan yang didapat dari salah satu artikel 

menyatakan bahwa, Kalau pendapatan orang tua tidak tetap serta pas-pasan dan 

mempunyai tanggungan (nafkah) yang ramai, maka orang tua sibuk mencukupi 

kebutuhan pokok lebih dahulu dan mengesampingkan dalam kebutuhan anak. 

Sehingga dari sekian banyak anak yang sekolah harus ada yang berhenti dahulu 

agar mampu seklolah yang lain, sehingga terjadilah anak putus sekolah. (Berry 

Kurniawan Putra, 2011:53) 

 

Untuk memberikan pendidikan yang baik semakin terbuka pada keluarga yang 

memiliki anak atau tanggungan yang sedikit, dengan demikian orang tua dapat 

mencurahkan perhatian secara ekonomi maupun psikis dengan lebih baik. Hasil 

penelitian Mulyanto (1997:41) membuktikan bahwa sebagian besar (84,85%) 

jumlah anak dalam keluarga anak yang tidak melanjutkan sekolah termasuk dalam 

keluarga besar. 

 
Berdasarkan pendapat di atas bahwa suatu keluarga yang memiliki jumlah 

anggota keluarga yang sedikit relatif sedikit biaya kebutuhan pangan, kesehatan, 

dan pendidikan, sedangkan untuk keluarga yang memiliki jumlah anggota 

keluarga besar maka akan banyak membutuhkan biaya pemenuhan kebutuhan 

pangan, kesehatan, dan pendidikannya.  

 
Jumlah anak yang masih menjadi tanggungan keluarga merupakan salah satu 

komponen besar atau kecilnya jumlah anggota keluarga. Untuk itu, banyak 

sedikitnya jumlah anggota keluarga berdasarkan Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera (NKKBS) tahun 2003 menjelaskan bahwa keluarga kecil adalah suatu 
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keluarga yang memiliki 2 anak, dan apabila lebih dari 2 anak maka disebut 

keluarga besar.  

b. Jarak Tempat Tinggal Anak Ke Sekolah 

Manusia dalam beraktivitas selalu memperhitungkan jarak tempat ia tinggal 

dengan jarak tempat ia melakukan aktivitasnya yang dalam hal ini yaitu sekolah. 

Untuk mencapai ke sekolah tidak jarang anak-anak harus menggunakan kendaraan 

pribadi dari tempat tinggal mereka. 

 
Menurut Suharyono (1994:28), “Jarak adalah rentang antara satu tempat ke tempat 

lain yang dapat diukur dengan satuan waktu atau satuan ukur”. Pendapat lain 

dalam Johanes Hang Kueng (2001:56), menyatakan bahwa ” Jarak dikatakan 

dekat apabila jarak tempuh penduduk dengan berjalan kaki kurang atau sama 

dengan 1 km dan jarak dikatakan jauh apabila jarak tempuh penduduk lebih dari 1 

km. Waktu tempuh penduduk dengan jalan kaki dikatakan sebentar apabila kurang 

dari atau samadengan 15 menit. Dan lama lebih dari 15 menit. Sedangkan 

menggunakan kendaraan jarak tempuh penduduk dikatakan dekat apabila kurang 

dari atau sama dengan 2 km dan dikatakan jauh apabila lebih dari 2 km, dan 

waktu tempuh penduduk dikatakan sebentar apabila kurang dari atau samadengan 

15 menit dan dikatakan lama apabila lebih dari 15 menit”. 

 
Ketentuan mengenai jauh dekatnya jarak sekolah dari tempat tinggal siswa telah 

ditentukan oleh Depdikbud dalam Zainudin, (1995:16) sebagai berikut: “Jarak 

capai sekolah dengan tempat tinggal anak atau siswa adalah jarak capai siswa TK 

maksimum dapat ditempuh dalam waktu 15 menit atau berjarak 1 km, jarak capai 
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SD dapat ditempuh dalam waktu 30 menit atau berjarak 2,5 km, dan jarak capai 

sekolah lanjutan maksimum dapat ditempuh 60 menit atau berjarak 5 km 

 

c. Minat  

Minat adalah perhatian yang kuat, intensif dan menguasai individu secara mendalam 

untuk tekun melalukan suatu aktivitas (Meichati, 1978 : 92) 

 
Aspek minat terdiri dari aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif berupa konsep 

positif terhadap suatu objek dan berpusat pada manfaat dari objek tersebut. Aspek afektif 

nampak dalam rasa suka atau tidak senang dan kepuasan pribadi terhadap objek tersebut.  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus 

yang disertai dengan rasa senang (Slameto, 1988: 57).  

 
Begitu juga dengan minat anak untuk meneruskan pendidikannya, jika seorang 

anak memiliki minat yang kuat untuk meneruskan pendidikannya di bangku 

sekolah maka kendala apapun yang dia temui pasti akan dilalui dengan usaha – 

usaha yang mendukung dia untuk meneruskan pendidikannya, sehingga minat 

akan tercapai tanpa ada rasa keterpaksaan. Jadi minat memiliki peran yang sangat 

penting pada aktivitas seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat 

anak untuk melanjutkan pendidikannya seperti yang dikemukakan Frank J. 

Mifflen dan Sidney C. Mifflen, (1986:229) adalah ”Status sosial ekonomi yang 

mencakup pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan orangtua mempengaruhi 

pencapaian pendidikan anak-anaknya”. 
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Tinggi rendahnya minat dapat diukur menggunakan skala, skala ini biasa dipakai 

untuk penelitian sosial ekonomi, seperti yang di kemukakan oleh Usman Rianse 

(2009:152) Metode  ini biasa disebut skala likert, bentuk sklala yang paling sering 

digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi.  

Kriteria pengukurannya yaitu dengan memberikan skor pada setiap respons yang 

tergantung dari setiap pernyataan – pernyataan, dengan memberikan respons 

sangat setuju, setuju, tidak mempunyai pilihan, tidak setuju, atau sangat setuju. 

  
d. Lingkungan Sosial Tempat Tinggal Anak 

Manusia merupakan mahkluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan 

manusia yang lain, maka perkembangan manusia dari lahir sampai dewasa 

dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sosialnya. Seperti yang dinyatakan oleh 

Nursid Sumaatmadja, (1988:26) menyatakan bahwa :  

” Dalam dunia pendidikan, yang termasuk dalam lingkungan sosial yaitu semua 

orang yang ada disekitar orang tersebut atau disekitar suatu kelompok, keluarga, 

teman sepermainan, tetangga, warga desa, warga kota, bangsa dan seterusnya 

termasuk lingkungan sosial bagi seorang atau suatu kelompok”. 

 
Pendapat tersebut dapat menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal anak 

dapat mempengaruhi anak dalam dunia pendidikan, karena selain didalam 

keluarga anak juga banyak melakukan interaksi di lingkungan sekitarnya, 

misalnya teman sepermainan atau tetangga. Hasil penelitian Neti Herayani 

(2009:46) membuktikan bahwa sebagian besar (61,9%) lingkungan sosial anak 

kurang mendukung anak utuk melanjutkan pendidikan. Seperti halnya yang 

dinyatakan oleh Ihsan (2003:10) dalam hal dimana lingkungan ini berpengaruh 
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secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan ini menjadi pembatas 

pendidikan. 

 

Jadi lingkungan dapat saja berpengaruh dengan pemikiran anak dan pilihan anak 

antara meneruskan pendidikan atau tidak meneruskan pendidikannya. Selama 

pengaruh itu baik anak akan berfikiran positif terhadap pendidikan, tetapi jika 

pengaruhnya dapat memberi fikiran negatif terhadap pendidikan maka anak akan 

menganggap pendidikan itu sebagai hal yang tidak berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidupnya.  

 

B. Kerangka Pikir 

 
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 

pada tingkat SMP dengan berbagai faktor misalnya, 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 

menengah pertama (SMP).  

 
 

 


