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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

  

A. Kesimpulan 

 
 Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan  bahwa faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Desa 

Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupten Lampung Selatan  yaitu : 

1. Banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala 

keluarga merupakan faktor penyebab anak putus sekolah menengah 

pertama di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2011. Sebanyak 84 % responden tepatnya 

50 orang anak putus sekolah  menengah pertama berasal dari jumlah 

anggota keluarga yang banyak (jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan kepala keluarga >3 orang).  

Selain banyaknya tanggungan hal yang menyebabkan anak putus 

sekolah yaitu sebagian dari anak yang putus sekolah memiliki orang 

tua tunggal. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan sangat sulit 

jika hanya istri atau ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan. 

2.  Sebanyak  64 % atau 34 anak putus sekolah berada pada jarak yang 

jauh dari sekolah rata-rata jarak yang ditempuh 6 sampai 8 km.. Hal 

ini disebabkan oleh keterjangkauan anak menuju sekolah yang 

membutuhkan kendaraan pribadi untuk mencapai sekolah, sedangkan 
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untuk kendaraan pribadi mereka sulit untuk mendapatkannya. Selain 

jarak yang jauh orang tua juga keberatan jika anak bersekolah di 

lingkungan sekitar rumahnya. Hal ini merupakan salah satu 

penyebab anak mengalami putus sekolah menengah pertama Di Desa 

Karang Anyar. 

3. Terdapat 87,5 % anak responden atau 49 anak responden memiliki 

minat yang rendah untuk bersekolah. Hal ini disebabkan karena 

minat anak untuk bekerja lebih tinggi dibandingkan minat anak 

untuk meneruskan pendidikannya ke kenjang yang lebih tinggi. 

Rendahnya minat anak untuk sekolah merupakan factor penyebab 

anak putus sekolah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010. 

4. Sebanyak 70% anak responden atau 39 anak responden yang 

mengalami putus sekolah berada pada lingkungan sosial yang kurang 

mendukung anak untuk melanjutkan sekolah, lingkungan sosial 

responden sebagian besar yaitu anak yang tidak sekolah dan bekerja. 

Hal ini dapat mempengaruhi anak untuk melakukan putus sekolah 

dan faktor lingkungan ini juga yang menjadi faktor penyebab anak 

putus sekolah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010. 
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B. Saran  

1. Diharapkan para orang tua yang memiliki anak putus sekolah dapat 

memperhitungkan biaya kebutuhan anak tidak hanya sandang, papan dan 

pangannya saja tetapi juga kebutuhan yang lain  seperti  pendidikannya. 

2. Anak yang mengalami putus sekolah hendaknya menimba ilmu kembali 

walaupun tidak dibangku sekolah, misalnya kursus ketrampilan ataupun 

mendalami ilmu teknologi agar dapat bekerja ataupun malah menciptakan 

lapangan kerja sendiri. 

3. Anak yang memiliki minat yang rendah semetinya diberikan pengarahan 

dan pengertian oleh orangtuanya bahwa arti pendidikan itu penting untuk 

kehidupan, selain itu orangtua diharapkan dapat memotifasi anak-anaknya 

agar tetap melanjutkan pendidikannya. 

4. Diharapkan orang tua, anak putus sekolah dan masyarakat sekitar yang ada 

di lingkungan anak putus sekolah memberi pengarahan kepada anak-anak 

yang mengalami putus sekolah agar mengetahui arti pentingnya 

pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan diri sejalan dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk meningkatkan 

kinerja sumberdaya manusia untuk menghadapi persaingan kerja di masa 

globalisasi.  


