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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di 

Desa Golo Ngawan tahun 2019/2020 adalah sebagai berikut.  

1. faktor penyebab anak putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah 

dasar di Desa Golo Ngawan. 

a) Factor internal 

 Ada beberapa fakor internal yang menjadi penyebab anak 

putus sekolah di Desa ini diantaranya ialah: anak takut dengan 

guru yang sering melakukan kekerasan, ketidakmampuan dalam 

menangkap pelajaran di sekolah,malas mengerjakan tugas,malas 

bangun pagi, tidak suka dengan cara mengajar guru tertentu.  

b) Factor Eksternal 

  Yang menjadi factor eksternal penyebab anak putus sekolah 

di Desa ini diantaranya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

orang tua siswa yang tidak membelikan seragam sekolah bagi 

anaknya, orang tua sering menyuruh anaknya turut membantu 

menyelesaikan pekerjaannya, tidak naik kelas, kurangnya 

perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, menderita sakit, 

Sekolah tidak terlalu penting, orang tua tidak membayar uang 

komite, pengaruh teman bermain. 
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2. Kendala dan solusi dari tingginya anak putus sekolah pada jenjang 

sekolah dasar di Desa Golo Ngawan. 

a) Kendala 

Yang menjadi kendala atau penghambat dari tingginya angka 

putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar di desa ini 

diantaranya. Kurangnya kesadaran orang tua akan pendidikan 

anaknya, kurangnya minat belajar siswa yang disebabkan 

ketidak profesioalisme guru dalam mengemban materi 

pembelajaran. 

b) Solusi 

Untuk mengurangi angka putus sekolah di desa ini perlu adanya 

perhatian lebih dari berbagai aspek diantaranya. 

Perofesionalisme guru dalam mengemban materi pembelajaran 

disekolah karena guru lebih kusus guru sekolah dasar sebagai 

orang pertama memanusiakan manusia, serta memberikan 

subsidi buku atau sarana dan prasana pendidikan. 

B. Saran  

1. Bagi Para Guru  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para guru merefleksi 

segala tugas dan kegiatannya selama mengajar untuk merubah diri 

dari semua tindakkan yang merugikan anak didik. Para guru di SDK 

Ntaram dan di MI AL-Falahiyah Nanga diharapkan untuk 
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menghentikan segala tindakan-tindakan yang membuat anak takut 

untuk pergi ke sekolah. 

2. Bagi Masyarakat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan seluruh masyarakat harus 

menyadari tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak putus 

sekolah dan berupaya mencegah terjadinya putus sekolah di 

daerahnya. 

3. Bagi Pemerintah  

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah harus 

memperhatikan nasib anak putus sekolah dan menentukan kebijakan 

yang tepat untuk anak putus sekolah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1 

Pedoman Wawancara 

A. Pedoman Wawancara Untuk Orang Tua Siswa Putus Sekolah  

Identitas Diri  : 

Nama   :  

Jabatan   :  

Agama   :  

Pekerjaan   :  

Alamat   :  

Pendidikan terakhir : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

No Pertanyaan penelitian Uraian/jawaban 

1  Apa pentingnya pendidikan bagi Bapak/Ibu?   

2  Mengapa  anak Bapak/Ibu putus sekolah?   

3  

 

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ketika 

mengetahui anak Bapak/Ibu putus sekolah?  

 

4  

 

Apakah pihak sekolah pernah melakukan 

kunjungan ke rumah Bapak/Ibu?  

 

 Apa saran dan masukan pihak sekolah setelah 

melakukan kunjungan? 

 

 

 

 

B. Pedoman Wawancara Untuk Anak Putus Sekolah  
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Identitas Diri  : 

Nama   :  

Jabatan   :  

Agama   :  

Pekerjaan   :  

Alamat   :  

Pendidikan terakhir : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

No Pertanyaan penelitian Uraian/jawaban/kondisi 

1  

 

Apa alasan utama kamu tidak mau 

melanjutkan sekolah lagi?  

 

2  

 

Apakah ada kesulitan saat menerima 

pelajaran di kelas?  

 

3  

 

Apakah ada hal lain yang kamu lakukan 

dalam mengatasi kesulitan memahami 

pelajaran di sekolah?  

 

4  

 

Apakah selama sekolah kamu pernah 

tinggal kelas? 

 

 Apakah factor ekonomi keluarga juga 

membuat kamu putus sekolah? 

 

 

 

 

C. Pedoman Wawancara UntukKepala Sekolah/Guru 
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Identitas Diri  : 

Nama   :  

Jabatan   :  

Agama   :  

Pekerjaan   :  

Alamat   :  

Pendidikan terakhir : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

No Pertanyaan Penelitian Uraian/jawaban 

 

 

Apa penyebab utama siswa putus sekolah?   

 Bagaimana nilai anak tersebut di setiap 

semesternya? 

 

 Apakah anak tersebut pernah tinggal kelas?  

 Bagaimana aktifitas anak putus sekolah 

tersebut saat berada di lingkungan sekolah? 

 

 Bagaimana kedekatan hubungan antara 

anak tersebut dengan guru-guru ataupun 

wali kelas serta kepala sekolah di sekolah? 

 

 

 

 

 

D. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa  
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Identitas Diri  : 

Nama   :  

Jabatan   :  

Agama   :  

Pekerjaan   :  

Alamat   :  

Pendidikan terakhir : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

No  Pertanyaan penelitian  Uraian/jawaban  

1  

 

Bagaimana pendapat Bapak mengenai anak 

putus sekolah?  

 

 Apakah Bapak setuju jika faktor ekonomi 

orang tua menjadi masalah yang paling 

dominan?  

 

 Berapa banyak anak putus sekolah tahun ini 

yang Bapak peroleh melalui data tingkat 

perkembangan desa?  

 

 Apakah faktor yang paling dominan penyebab 

putus sekolah dari jumlah anak putus sekolah 

yang diperoleh? 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Observasi 

No Aspek ang diteliti Uraian 

1  

 

Kegiatan anak putus sekolah ketika berada di 

masyarakat  

 

2  

 

Kegiatan anak putus sekolah ketika di 

lingkungan rumah.  

 

3  

 

Kegiatan masyarakat tempat tinggal anak putus 

sekolah.  

 

 

LAMPIRAN 3 

Data Hasil Wawancara 

1. Hasil Wawancara Kepala Sekolah Dan Wali Kelas  

Pedoman Wawancara Untuk Kepala Sekolah / wali kelas  

Identitas Diri  

Nama   : Imran S.Pd 

Jabatan   : Kepala Sekolah  

Agama    : Islam  
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Pekerjaan  : PNS  

Alamat   : Ntaram  

Pendidikan terakhir  : S1 

1. Latar Belakang Ekonomi Orang TuaAnak Putus Sekolah 

No  Pertanyaan Penelitian  Uraian/jawaban  

1  

 

Apa mata pencaharian yang paling 

dominan dari orang tua anak putus 

sekolah di sekolah ini?  

Rata-rata mata pencaharian dari 

orang tua anak putus sekolah di 

sekolah ini adalah sebagian 

besar petani  

2  

 

 

Apa pekerjaan utama dari orang tua 

anak putus sekolah tersebut?  

 

Pekerjaan utama dari orang tua 

anak putus sekolah rata-rata 

petani dan ada beberapa 

yangtukang batu.  
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 Apakah selama ini orang tua dari 

anak putus sekolah mampu 

memenuhi perlengkapan yang 

diwajibkan sekolah?  

 

 

Beberapa perlengkapan seperti 

alat tulis terpenuhi untuk semua 

siswa di sekolah ini karena 

diberikan dari sekolah. Secara 

khusus untuk pakayan seragam 

serta sepatu sekolah untuk anak 

yang putus sekolah ada 

yangterpenuhi dengan baik dan 

ada yang tidak terpenuhi dengan 

baik.  

4  

 

Anak tersebut berangkat ke sekolah 

menggunakan apa?  

 

Dari semua siswa yang 

mengalami putus sekolah setiap 

hari ke sekolah berjalan kaki.  

 

 

 

 

 

2. Latar belakang pendidikan dari siswa putus sekolah  

No Pertanyaan penelitian Uraian/jawaban 
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1  

 

Apa penyebab utama siswa 

tersebut putus sekolah Pak?  

 

Dari sebagian siswa yang putus 

sekolah disebabkan oleh kurangnya 

kemauan anak untuk sekolah. Hal ini 

terlihat dari anak-anak yang putus 

sekolah itu malas datang ke sekolah. 

Faktornya lain adalah ekonomi orang 

tua anak tidak mampu mendukung 

pendidikan anak.  

2  

 

Bagaimana nilai anak tersebut 

di setiap semesternya Pak?  

 

Dari beberapa siswa yang putus 

sekolah nilainya ada yang di bawah 

standar. Hal ini disebabkan karena 

anak tersebut malas untuk datanh ke 

sekolah. Namun beberapa 

diantaranya rajin dating ke sekolah 

namun karena kurang dalam 

memahami pelajaran di sekolah.  

4  

 

Jika perna tinggal kelas anak 

tersebut tinggal di kelas 

berapa?  

Ada yang di kelas 2 dan kelas 5.  
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5  

 

Apa yang menjadi penyebab 

utama anak tersebut tinggal 

kelas Pak?  

 

Penyebab utama mereka yang tinggal 

kelas itu karena kemampuan berpikir 

mereka itu sangat kurang serta 

mereka malas untu datang ke 

sekolah.  

 

2.Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Siswa Yang Putus Sekolah 

No Pertanyaan Penelitian Uraian/jawaban 

1  

 

Apa penyebab anak yang 

bersangkutantidak 

melanjutkan sekolah?  

Responden 1  

WA putus sekolah karena dia 

terpengaruh dengan teman mainnya 

setiap hari. Melihat teman mainnya 

yang tidak sekolah maka WA ikut-

ikutan untuk tidak melanjutkan 

sekolah.  

Responden 2  

ADA sekolah karena dim alas untuk 

pergi ke sekolah. Selalu dibujuk 

untuk jika hendak ke sekolah dan 

selalu ada alasan untuk tidak pergi ke 

sekolah.  

Responden 3  
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Penyebab ADL putus sekolah karena 

anaknya sangat malas untuk ke 

sekolah. Padahal semua kebutuhan 

yang diwajibkan dari skolah saya 

penuhi dengan baik.  

Responden 4  

CV tidak melanjutkan sekolah 

karena kemampuan dalam 

memahami pelajaran di sekolah itu 

kurang. Hal ini ditandai dengan 

setiap kali diberikan tugas dari 

sekolah tidak perna dia kerjakan. 

Untuk urusan tugas selalu saja dia 

menyuruh saya untuk 

mengerjakannya.  

Responden 5  

AG putus sekolah karena menderita 

sakit.  

Responden 6  

Penyebab NA putus sekolah karena 

tidak membayar uang komite selama 

2 tahun.  
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Responden 7  

Alasan SO tidak melanjutkan 

sekolah karena sudah tidak 

mampu mengikuti pelajaran di 

sekolah. Ditambah lagi karena 

praktik pendidikan yang tidak 

mampu dia terima. SO 

mengakui kalaugurunya selalu 

menyuruhnya  

untuk berlutut.  

Responden 8  

Penyebab SIRE tidak melanjutkan 

sekolah lagi karena awalnya dengan 

alasan mau pindah sekolah. Selain 

itu SIRE malas untuk ke sekolah, 

kurang mampu dalam menangkap 

peljaran di sekolah, serta karena 

tidak naik kelas.  

Respoden 9  

S putus sekolah karena faktor 

ekonomi keluarga tidakmendukung 

pendidikan anak.  
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Responden 10 

SK tidak melanjutkan sekolah 

karena tidak memiliki seragam 

pramuka dan sepatu sekolah.  

 Bagaimana aktifitas terakhir 

anak yang bersangkutan 

setelah tidak melanjutkan 

sekolah lagi?  

 

Responden 1  

Setelah dia tidak melanjutkan 

sekolah selalu bertamu ke rumah 

tetangga bersama temanya sambil 

belajar minum arak.  

Responden 2  

Hal yang dia lakukan setelah tidak 

melanjutkan sekolah adalah bermain 

bersama teman-temannya.  

Responden 3  

Setelah tidak melanjutkan sekolah 

dia banyak bermain bersama 

temannya dan membantu memasak 

di dapur.  

Responden 4  

Kegiatannya setelah tidak 

melanjutkan sekolah lagi adalah 

layaknya seumuran mereka lebih 

2  
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kepada kegiatan bermain dengan 

teman-temannya ketika temannya 

pulang sekolah.  

Responden 5  

Setelah tidak melanjutkan sekolah 

dia membantu pekerjaan kami 

mencari uang meskipun sedikit.  

Responden 6  

Kegiatan yang dilakukan setelah 

tidak melanjutkan sekolah lagi 

adalah membantu pekerjaan kami 

sebagai orang tua untuk berkebun.  

Responden 7  

Setelah memutuskan untuk berhenti 

sekolah dia banyak membantu kami 

untuk berkebun.  

Responden 8  

Kegiatan yang dilakukan setelah 

tidak melanjutkan sekolah lagi 

adalah dia membantu pekerjaan kami 

berkebun. Contohnya, sering  

membantu kami menanam padi di 
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sawah.  

Responden 9  

Setelah tidak melanjutkan sekolah 

dia membantu pekerjaan kami 

sebagai orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Kegiatan yang dia 

lakukan adalah menjual kue 

tetangga.  

Responden 10  

Kegiatan yang dilakukan setelah 

tidak melanjutkan sekolah lagi 

adalah dia banyakmembantu kami 

sebagai orang tuannya.  

 

 

3  

 

Siapa yang menjadi penopang 

perekonomian keluarga?  

 

Responden 1  

Orang tua  

Responden 2  

Orang tua  

Responden 3  

Orang tua  
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Responden 4  

Orang tua  

Responden 5  

Orang tua  

Respnden 6  

Orang tua  

Responden 7  

Orang tua  

Reponden 8  

Orang tua  

Reponden 9  

Orang tua  

Responden 10  

orang tua  

4  

 

Apakahdalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

mengalami  

kesulitan?   

 

 

Responden 1  

Ya, selalu mendapat kesulitan.  

Responden 2  

Ya,selalu mendapat kesulitan  

Respnden 3  

Ya,selalu mendapat kesulitan  

Responden 4  
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Ya,selalu mendapat kesulitan  

Responden 5  

Ya,selalu mendapat kesulitan  

Responden 6  

Ya, selalu mendapat kesulitan  

Responden 7  

Ya, selalu mendapat kesulitan  

Responden 8  

Ya, selalu mendapat kesulitan  

Responden 9  

Ya, selalu mendapat kesulitan  

Responden 10  

Ya, selalu mendapat kesulitan  

 

4. Hasil Wawancara Anak Putus Sekolah  

No Pertanyaan penelitian Uraian/jawaban 
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1 

 

Apa alasan utama tidak ingin 

malanjutkan sekolah lagi?  

 

Responden 1  

Malas pergi ke sekolah dan lebih 

memilih untuk bekerja.  

Responden 2   

Kesehatan terganggu.  

Respnden 3  

Malas mengerjakan tugas.  

Responden 4  

Ketidakmampuandalam mengikuti 

pelajaran di sekolah.  

Responden 5  

Ketidakmampuan dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah  

Responden 6  

Ekonomi orang tua tidak mampu 

membiayai pendidikan anak.  

Responden 7  

Ketidakmampuan dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah.  

Responden 8  

Malas pergi ke sekolah dan tidak mau 

melanjutkan sekolah lagi.  
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Responden 9  

Malas untuk pergi ke sekolah.  

Responden 10  

Praktik pendidikan di sekolah yang 

tidak mampu diikuti oleh siswa.  

2 Apakah dalam menerima 

pelajaran di sekolah selama ini 

mengalami kesulitan?  

 

Responden 1  

Tidak,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama ini tidak mengalami 

kesulitan.  

Responden 2  

Tidak,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama ini tidak mengalami 

kesulitan.  

Respnden 3  

Tidak,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama ini tidak mengalami 

kesulitan  

Responden 4  

Ya,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama sekolah mengalami 

kesulitan.  
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Responden 5  

Ya,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama sekolah mengalami 

kesulitan  

Responden 6  

Tidak,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama ini tidak mengalami 

kesulitan.  

Responden7  

Tidak,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama ini tidak mengalami 

kesulitan.  

Responden 8  

Ya,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama sekolah mengalami 

kesulitan  

Responden 9  

Tidak,dalam menerima pelajaran di 

kelas selama ini tidak mengalami 

kesulitan  

Responden 10  

Ya,dalam menerima pelajaran di 
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kelas selama sekolah mengalami 

kesulitan.  

3  

 

Apakah pernah tinggal kelas 

atau tidak pernah tinggal kelas 

selama sekolah?  

 

Responden 1  

Tida pernah.  

Responden 2  

Tidak pernah.  

Respnden 3  

Tidak pernah.  

Responden 4  

tidak pernah.  

Responden 5  

Pernah tinggal kelas.  

Responden 6  

Tidak pernah.  

Responden 7  

Tidak pernah.  

Responden 8  

Tidak pernah.  

Responden 9  

Tidak pernah.  

Responden 10  
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Pernah tidak naik kelas.  

4  

 

Bagaimana dengan PR 

darisekolah apakah dikerjakan?  

 

Responden 1  

Ya, selalu dikerjakan  

Responden 2  

Ya, selalu dikerjakan  

Respnden 3  

Ya, selalu dikerjakan  

Responden 4  

Ya, selalu dikerjakan  

Responden 5  

Tidak dikerjakan.  

Responden 6  

Ya, selalu dikerjakan  

Responden 7  

Ya, selalu dikerjakan  

Responden 8  

Tidak dikerjakan  

Responden 9  

Ya, selalu dikerjakan  

Responden 10  

Tidak dikerjakan  
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5  

 

Menggunakan apa jika 

berangkat sekolah setiap 

harinya?  

 

Responden 1  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki.  

Responden 2  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki  

Respnden 3  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki  

Responden 4  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki.  

Responden 5  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki.  

Responden 6  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki  

Responden 7  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki. 

Responden 8  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki.  

Responden 9  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki.  

Responden 10  

Setiap hari ke sekolah jalan kaki  

 

5. Hasil Wawancara Kepala Desa 
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Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa  

Identitas Diri  

Nama    : Flavianus Lensi Dalmin Endong S.Pd 

Jabatan   : Kepala Desa  

Agama   : Katolik  

Alamat   : Ntaram, Desa Golo Ngawan 

Pendidikan terakhir  : S1 

DAFTAR PERTANYAAN 

No Pertanyaan penelitian Uraian/jawaban 

 

1  

 

Bagaimana pendapat Bapak 

mengenai anak putus sekolah?  

 

Anak putus sekolah dapat 

menghambat lajunya 

pembangunan karena nantinya 

mereka akan jadi beban di 

masyarakat.  

2  

 

Berapa banyak anak putus sekolah 

tahun ini yang Bapak peroleh 

melalui data tingkat perkembangan 

desa?  

Menurut data yang peroleh 

banyaknya orang yang buta 

aksara termasuk anak yang putus 

sekolah sebanyak 101 orang  

3  

 

Dari jumlah anak putus sekolah 

yang diperoleh, apakah faktor yang 

paling dominan penyebab anak 

Berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa faktor yang aling 

dominan penyebab anak putus 
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putus sekolah?  sekolah di desa ini adalah karena 

keadaan orang tua  

  

4  

 

Apakah Bapak setuju jika faktor 

ekonomi orang tua menjadi faktor 

yang paling dominan?  

 

Tepatnya faktor ekonomilah 

yang menjadi faktor utama anak 

berhenti sekolah. Sesuai data 

terbanyak anak yang putus 

sekolah adalah anak dari para 

petani. 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Aktifitas Anak Putus Sekolah Di Lingkungan Masyarakat 
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Anak lagi metik buah dan pegang kayuk 
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Anak lagi main layangan 

 

Anak lagi cabut rumput di sawah 

Wawancara Dengan Guru Dan Kepala Sekolah SDK NTARAM 
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Wawancara Dengan Guru Dan Kepala Sekolah MI AL-FALAHIYAH 

NANGA 
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WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA ANAK PUTUS 

SEKOLAH 
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WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA GOLO NGAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


