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105  PEDOMAN WAWANCARA 

POLA PEMBINAAN AKHLAK REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA 

KELUARGA MISKIN DI DESA KOROONUA KECAMATAN SABULAKOA 

KABUPATEN KONAWE 

 

A. Informan Orang Tua dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pola pembinaan Akhlak yang Anda lakukan 

terhadap anak Anda di rumah? 

2. Apakah Biasa Diceritakan Kepada Saya Bagaimana Sebenarnya Anda 

Melihat Kondisi Keluarga Yang Memiliki Anak Putus Sekolah? 

3. Apakah dalam melaksanakan pembinaan Akhlak anak Bapak/Ibu melakukan 

kerja sama dengan pihak lain seperti keluarga maupun masyarakat? 

4. Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu gunakan untuk menghadapi remaja yang 

putus sekolah dalam melakukan pembinaan Akhlak anak? 

5. Faktor  Apa Saja Yang Menyebabkan Banyaknya Remaja Putus Sekolah Di 

Desa Ini? 

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kehidupan orang tua yang memiliki 

remaja putus sekolah? 

 

 

 

 



106  PEDOMAN WAWANCARA 

POLA PEMBINAAN AKHLAK REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA 

KELUARGA MISKIN DI DESA KOROONUA KECAMATAN SABULAKOA 

KABUPATEN KONAWE 

 

B. Informan Remaja Putus Sekolah 

1. Faktor  Apa Saja Yang Menyebabkan Anda Putus Sekolah? 

2. Apakah Orang Tua Tidak Memberikan Atau Menyekolahkan Anda? 

3. Bagaimana Tanggapan Anda Ketika Melihat Rekan-Rekan Anda Sekolah? 

4. Apakah tangapan anda melihat keadaan lingkungan keluarga yang 

menyebabkan anda putus sekolah? 

5. Pembinaan Yang Seperti Apa Yang orang tua berikan? 

6. Apakah dengan kamu tak sekolah lagi adakah  penyesalan pada anda? 

7. Apa yang biasa dilakukan oleh orang tua Anda ketika Anda melakukan 

sebuah pelanggaran? 

 

 

 

 

 

 

 



107  PEDOMAN WAWANCARA 

POLA PEMBINAAN AKHLAK REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA 

KELUARGA MISKIN DI DESA KOROONUA KECAMATAN SABULAKOA 

KABUPATEN KONAWE 

 
C. Informan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat. 

1. Bagaimana pandangan orang tua tentang pentingnya pendidikan? 

2. Menurut bapak/ibu Faktor  Apa Saja Yang Menyebabkan Banyaknya Remaja 

Putus Sekolah Di Desa Ini? 

3. Bentuk perilaku yang diberikan orang tua untuk membina akan remaja putus 

sekolah seperti apa? 

4. Seperti apa orang tua memberikan pembinaan kepada anak yang telah putus 

sekolah? 

5. Dengan cara-cara seperti apa orang tua memberikan pembinaan anak putus 

sekolah. 

6. Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu, Apa saja permasalahan yang 

menyebabkan remaja putus sekolah? 

 
 
 
 
 
 
 
 



108  Hasil Observasi 
 
Konsep Yang Di Observasi Hasil Observasi 

Faktor yang Menyebabkan Remaja Putus 
Sekolah di Desa koroonua kecamatan 
sabulakoa kabupaten konawe selatan 

Pertam Faktor ekonomi keluarga yang ada. 
Kedua Faktor lingkngan. 
Ketiga  Faktor keluarga./ Faktor pemahaman Orang 
Tua 

Faktor lingkungan 
Faktor Lingkungan baik namun kadang lingkungsn 
memberikan efek negatif. 

Faktor Ekonomi keluarga yang ada. 
 

Secara umum kelaurga yang ada di Desa koroonua 
termasuk pada golongan ekonomi lemah.. 
Aktivitas anak sekolah seringkali dilibatkan keluarga 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  

Faktor Keluarga 
Asumsi masyarakat yang mengaggap bahwa remaja 
putus sekolah karna di lihat dari ekonomi yang tidak 
mendukung akan sekolah anaknya , bahwa pada 
dasarnya sekolah butuh biaya. Dan mereka lebih 
monoton dengan membantu orang tuanya bekerja. 

Pola Pembinaan akhlak  Pada Remaja 
Putus Sekolah di Desa koroonua. 

Ada kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh orang 
tua terhadap remaja putus sekolah Di lingkungan 
rumah dan di adakan di mesjid. 

Kegiantan-kegiatan anak putus sekolah 

 

Kegiatan yang di lakukan remaja putus sekolah 
adalah dengan kegiatan mengaji di mesjid dan di beri 
materi-materi tentang penanaman nilai-nilai Agaman 
atau norma-norma Agama, baik itu pematerinya 
tokoh agama selaku Imam di Desa Koroonua, 
masyarakat setempat juga ikut serta dalam parsitifasi 
memberi pemahaman tentang pembinaan akhlak atau 
penanaman nilai-nilai Agama, selain kami dibina 
kami juga sebagai remaja putus sekolah, kami juga 
mengluangkan waktu kami untuk mengajari adik-
adik kami untuk mengaji, azan, dan menghafal surah-
surah pendek.dll 

Pembinaan yang di terapkan Orang Tua 
Pada Remaja Putus Sekolah di Desa 

koroonua. 

Pola pembinaan rohani dan pola pembinaan pola 
pikir dan pola pembinaan jasmani, dengan peminaan 
inilah yang dapat membanggun anak untuk lebih baik 
lagi, baik itu pembinaan dalam lingkunagan  dirumah 
dengan  serta memberikan dukungan kepada remaja 
putus sekolah untuk ikut serta dalam pembinaan yang 
dilakukan dilingkungan Desa koroonua Kecamatan 
sabulakoa Kabupaten Konawe selatan. 

 



109  HASIL WAWANCARA 

A. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat Setempat 

NO NAMA  PERNYATAAN DARI TOKOH MASYARAKAT 

1. Enggong , ( Orang Tua),  
Wawancara,  13 Juni 2018 

 

‘’Masalah yang dihadapi anak bukan saja karna masalah faktor 
pelajaran yang dia dapatakan dari sekolah akan tetapi anak terjadi 
putus sekolah atau  putusnya remaja putus sekolah dari lembaga 
pendidikan teryata dilatar belakangi oleh berbagi faktor masing –
masing, remaja putus sekolah dalam lingkungan keluarga, namun 
demikian kami selaku orang tua menganalisa ada faktor yang yang 
memiliki kecenderungan kuat secara umum di desa koroonua kenapa 
remaja putus sekolah  remaja di usia sekolah sudah banyak yang 
terputus dari lembaga pendidikan formal (sekolah), faktor tersebut 
yakni pertama kondisi ekonomi keluarga yang ada, kedua faktor 
lingkngan, dan ketiga  faktor keluarga, faktor-fakor tersebutlah yang 
sering sekali menjadi pemicu hingga mengakibatkatkan remaja putus 
sekolah terputus dari lembaga pendidikannya 

2. Alimin, ( Orang Tua), 
Wawancara, 16 Juni 2018 
 

‘’adapun remaja putus sekolah yang tidak melanjutkan pandidikan 
banyak faktor yang paling utama adalah ekonomi yang kurang 
mendukung kemudian lingkungan keadaan dadio ana dalo 
tambesikolah , (banyak tidak sekolah) dan berteman pada anak-anak 
yang meroko, minum yang ber alkohol, dan akhirnya ikut-ikut pada 
teman yang tidak sekolah dan tidak terpikir tentang sekolah karena 
sudah tau cari uang dan pengaruh sosial kurang akhirnyta minim 
pengetahuan tentang pendidikan, keluarga miskin kerjanya yaitu 
petani kebun ada juga orang tua yang mampu tapi dorongannya 
kurang dari orang tua dia lebih menyuruh anaknya untuk kerja karena 
lingkungannya kebanyakan yang bekerja di kebun dari pada sekolah 
jadi banyak yang tidak lanjut karena keenakan mencari uang. Kalau 
dikampung tidak lanjut juga karena orang tua kebanyakan tamat sd 
akhirnya orang tuanya juga mempengaruhi anaknya untuk tidak 
lanjut 

3. Nur Jasir, ( Orang Tua), 
Wawancara, 16 Juni  2018 

“remaja yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan tidak ada 
pikirannya, bagaimana mau lanjut sekolah saja jika sekolah hanya 
unjungnya ngangur, apalagi mau melanjutkan sekolah selanjutnya 
pasti hancur apalagi laki-lakinya itu, orang tua tidak mau melanjutkan 
mereka dan banyak juga remaja saya lihat mending mereka mencari 
uang dari pada sekolah dan banyak juga berhenti sekolah laki-laki 
karena perempuan oleh sebab itu orang tua ragu untuk melanjutkan 
anaknya sekolah). 



110  4. Ahmad Tiar, ( Remaja 
Putus Sekolah), 
Wawancara , 18 Juni  
2018 
 

“Dari yang saya lihat remaja disini yang tidak melanjutkan 
pendidikan di karenakan ada tiga hal, pertama yaitu masalah 
minimnya pemikiran orang tua terhadap hal pendidikan dimana 
mereka tidak mau melanjutkan anaknya nanti mereka salah jalanlah 
terpengaruh pergaulan bebas banyaklah kekhawatiran mereka. Dan 
yang kedua masalah ekonomi orang tua yang tidak menentu sehingga 
takut orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya karena nanti 
dia tidak mampu kedepannya apalagi masa sekarang yang dimana 
sekolah banyak sekali membutuhkan uang dan yang terkahir adalah 
lingkungan sekitar. Kamu tau sendirikan lingkungannya disini 
bagimana, orang-orang kebanyakan pergi marantau dan membantu 
orang tua untuk berkebun yang dimana berpengaruhlah terhadap 
remaja mereka bahkan ingin bekerja saja agar mereka bisa bekerja, 
merantau mencari uang. Dan disini kebanyakan anak-ank kapan 
sudah pintar mencari uang dia sudah keenakan oleh karena itu yang 
paling berpengaruh adalah lingkungan sekitarnya dimana tempat anak 
itu beradaptasi dan berkembang lambat laun pasti dia mengikuti 
orang yang di sekitarnya apalagi seperti anak laki-laki kapan orang 
tuanya sibuk akan bekerja, dengan sibuk mencari nafkah apa lagi 
tuntutan ekonomi pasti anaknya juga ikut dalam hal itu, dan tidak 
perduli lagi sekolah. Sepertinya kamu lebih mengetahui hal itu dari 
saya. 

B. Hasil Wawancara Dengan Remaja  Putus Sekolah Selaku Subjek Dalam Penelitian 
 

NO  NAMA  ALASAN-ALASAN REMAJA PUTUS SEKOLAH 

1. M. Rio, Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 21 
Juni  2018  
 

“saya putus sekolah disebabkan oleh banyak faktor yang pertama 
keterbatasan ekonomi orang tua tidak memungkinkan sebab 
penghasilan yang tidak menentu, dan kesadaran dari orang tua ada 
keinginannya tapi kekhawatirannya lebih besar makanya dia tidak 
ingin melanjutkan pendidikan sebab karna kondisis ekonomi, apa lagi 
di dikampung saya ini yang hanya pencahariannya berkebun, kami 
bersaudara 3 yang mana saya adalah anak pertama dan adik-adik saya 
juga sekolah jadi saya lebih mengambil kesimpulan untuk berhenti 
sekolah atau putus sekolah, dan memilih membantu kedua orang tua 
saya untuk menyekolahkan saudara-saudara saya. Dan saya 
berkeinginan besar kalau saya tidak sekolah atau lanjut minimal adik 
sayalah yang akan meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih 
tinggi. 

2. Unar, ( Remaja Putus 
Sekolah) , Wawancara ,21 
Juni  2018  

 

Kalau saya memang  tidak ada niat untuk  meneruskan sekolah saya, 
karena saya berfikir untuk apa kita meneruskan sekolah jika pada 
dasarnya ekonomi orang tua minim, dan sementara sekolah masih 
banyak yang perlu dibutuhkan, lebih baik kita bekerja untuk 
mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. 



111  3. Unding , (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 24 
Juni 2018 
 

“Sebenarnya saya sendiri tidak patut dicontoh oleh teman-teman 
remaja di desa koroonua, saya sendiri tahu dengan sadar bahwa 
keberadaan kita ini seperti apa, besar sekali pengaruh teman-teman 
saya ketika mereka sudah mengajak pergi atau mengajak untuk 
beraktivitas tertentu, semantara disisi lain ketika itu saya masih 
sekolah, meskipun sering tidak masuk sekolah namun saya sendiri, 
ketika itu masih berstatus siswa. Perasaan saya begitu menyesal, 
melihat teman-teman meneruskan pendidikannya sedangkan perasaan 
saya sangat menyesal, dan menjadi penyesalan saya sampai sekarng. 

4. Juslan , (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 24 
Juni 2018 

 

‘’Saya tidak lanjut sekolah karena yang membiayai kami hanya ibu 
seorang diri yang mencarikan kami nafka untuk kebutuhan 
keseharian kami yang hanya dibiayai dengan pengasilan dari daun ubi 
yang dapat iya jual, karna pada dasarnya ayah kami telah meninggal, 
dan akhirnya ibu saya seorang diri dan tak ada yang membantu ibu 
saya untuk mencari uang dalam menyekolah kami, maka dari itu saya 
sebagai anak yang pertama saya berhenti sekolah karan faktor 
ekonomi juga, dan saya memutuskan tak melanjutkan sekolah lagi, 
dan saya membantu ibu saya dalam bekerja. . 

5 Mirna, (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 25 
Juni 2018 
 

“saya putus sekolah karena memang saya tidak ada niat sama sekali 
mau sekolah karna dengan saya tak sekolah saya bisa membantu 
orang tua saya untuk bekerja di kebun, biar kedepannya saya 
gampang mencari kerja dan adapat menghasilkan uang sendiri. Jadi 
saya ingin kerja itu saja saya tidak mau sekolah karna kondisi 
ekonomi keluarga saya juga gimana hanya bisa berkucukupan untuk 
keperluan sehari-hari kami. Kedua orang tua saya dan adik saya 
mendukung saya untuk sekolah tapi saya ikuti kata hati saya kerja ya 
sudah saya kerja saya ingin mandiri saya tidak mau minta uang saya 
ingin menghasilkan uang sendiri itu saja tidak ada niatku sama sekali 
untuk lanjut). 

6 Acoh, (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 27 
Juni 2018  
 

“Terjadinya saya putus sekolah karna saya lebih memilih kerja karena 
kakaku dia yang mau carikan mamaku uang dan saya tidak mau 
bergantung kepada kedua kakak ku saya pengen juga mandiri, dan 
saya tidak mau terus minta uang sama kakaku karena saya pikir pasti 
dia akan membutuhkan uang untuk menikahnya nanti jadi disitu juga 
saya harus mencari uang untuk mamaku. Dan saya memang putus 
sekolah karna kedua orang tua saya pisa atau berceraih maka dari itu 
untuk tak sekolah. Karna keadaan dirumah saya tak seperti dulu yang 
begitu lengkap, sekarng kami bersaudara terpisa karna tuntutan 
ekonomi, dan mereka saudara saya merantau jauh, dan untuk itu saya 
putus sekolah untuk membantu mamaku mencari uang yaitu dengan 
saya bekerja. 

7 Edih Man , (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 29 
Juni 2018. 

“Banyak faktornya terutama faktor ekonomi, faktor jarak, dan faktor 
biaya hidup. Biaya hidup yang dimaksud adalah biaya pribadi.  Dan 
pada dasarnya saya hanyalah anak yatim piatu, yang tak memiliki 
kedua orang tua, saya putus sekolah karena penyebabnya saya tinggal 
di rumah keluarganya orang tuaku, lain dari yang lain jika kita 



112  dibiayai dari orang tua kita sendiri dengan orang lain gimana 
perasaan kita, maka dari itulah saya memutuskan untuk tak sekolah 
lagi, karna mengigat keluarga dari orang tuaku juga memiliki anak 
yang begitu banyak, dan ekonominya pun minim . 

8. Reza , (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 30  
Juni 2018 
 

“Kenapa saya putus sekolah karena mamaku hanya seorang diri yang 
bekrja keras untuk menghidupi kebutuhan anaknya, apa lagi saya 
membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah saya, akan tetapi 
menjadi masalahnya mama saya yang hanya pencaharianya berkebun 
apa lagi mama saya sudah tua, dan iya inggin merawat ibunya yang 
sering penyakitan, dan maka dari itu saya putus sekolah karna faktor 
ekonomi, yang megakibatkan saya berhenti sekolah.. 

9.  Asrida , (Remaja Putus 
Sekolah), Wawancara, 30 
Juni 2018 
 

‘’Saya berhenti sekolah atau putus sekolah itu karna faktor ekonomi 
orang tua saya, mama langsung dia bicara kalau mereka selaku orang 
tua pasti mau anak kami lanjut sekolah, tapi hanya satu yang jadi 
kendala kami yaitu uang yang selalu jadi kendala, dan mamaku pun 
mengatakan karna hal ekonomi nak coba kamu lilhat ibu yang 
kerjanya yang hanya memenuhi kebutuhan kalian dari daun ubi nak 
tidak menentu penghasilannya dalam sehari kalau banyak ya banyak. 
Itulah na saya  berfikir duakali saya tidak mau paksa orang tua untuk 
menyekolahkan saya na kalau memang mereka tidak mampu saya 
mau apakan juga masa saya mau paksa orang tuaku untuk 
menyekolahkan saya. Ya saya sabar saja. Penghasilan ibu dalam satu 
hari kadang 50 ribu saja bahkan ada juga 20 ribu saja karena bukan 
tiap hari ibuku kerja dia selang seling misal hari ini kerja besok tidak 
begitu seterusnya jadi dalam seminggu penghasilannya 125 ribu uang 
yang dia dapat dan 200 ribu paling banyak dalam perminggunya 
sudah yang paling banyak itu na, kalau mau dipikir itu cuman biaya 
kehidupan kita sehari-hari mana yang lain lagi dan saya juga punya 
saudaraku yang lain. Jadi itulah yang saya lihat juga. Dan sekarang 
saya kerja di kebun bantu kerja mamaku. 

 
C. Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Remaja Putus Sekolah 

 

NO NAMA UANGKAPAN ORANG TUA TENTANG POLA PEMBINAAN 
AKHLAK,  DAN YANG MENYEBABKAN  

REMAJA PUTUS SEKOLAH 
1.  Bulu,(Orangtu )‘’Wawanc

ara, 14 Juli  2018. 
 

‘’Remaja sebagai generasi yang akan mengisi keberlanjutan 
kehidupan termasuknya di desa koroonua itu sendiri, atas dasar itulah 
pada hakikatnya semua orang tua mengharapkan anak-anaknya dapat 
merasakan pembinaan yang membanggun, dengan hasil keinginan 
tersebut senantiasa diperhadapkan dengan berbagai kenyataan yang 
harus diterima mereka, namun demikian kondisi ini tidak lekas 
menjadikan para orang tua di desa koroonua membiarkan anak-



113  anaknya karena sudah tidak lagi menyenyam pendidikan pada jalur 
formal, usaha itu tetap nampak dilakukan oleh orang tua untuk 
melaksanakan pembinaan bagi remaja putus sekolah para orang tua di 
desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan sadar 
akan pentingnya pembinaan orang tua dalam lingkungan tempat 
tinggal bagi remaja yang telah putus sekolah, hal tersebut saya amati 
terlihat melalui wujud kegiatan orang tua dalam memberikan 
pembinaan, Ada kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh orang tua 
pada bagi remaja putus sekolah Di lingkungan rumah dan Di 
mesjid.baik itu pembinaan rohani, pembinaan pola pikir dan 
pembinaan jasmani. Yang bermuatan nilai-nilai akhlak’ 

2.  Hastian, (Orang 
Tua ), ’Wawancara, 14  
Juli    2018. 

 

‘’Pembinaan rohani bagi anak remaja sangat penting karena dibekali 
dengan pengetahuan agama dan dapat diamalkan berdasarkan 
pengetahuan dan pembinaan yang diberikan maka sangat positif bagi 
pergaulan mereka sehari-hari, agar mereka tidak mudah terpengaruh 
dengan hal-hal yang tidak perlu misalnya putus sekolah ataukah hal-
hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.. 

3.  Halimah , (Orang Tua), 
Wawancaera, 16 Juli  
2018. 
 

‘’orang tua memberikan pola pembinaan akhlak yakni contoh nyata 
kebiasaan orang tua membiasakan mengucapkan salam ketika masuk 
dan keluar atau pulang ke-rumah, dengan demikian anak yang ada di 
rumah akan menjawab salam tersebut, pola perilaku sederhana namun 
orang tua telah memberikan pembinaan yang melahirkann nilai-nilai 
positif yang ada pada anak, akan terbiasa mengulang kebiasan 
tersebut baik ia berada dirumah maupun nantinya berada diluar 
rumah serta akan terbiasa menebarkan salam baik itu kepada orang 
tuanya, dan teman-temannya, orang tua yang dicerminkan ketika kita 
menghadapi atau hendak memulai sesuatu diawali dengan niat dan 
membaca do’a, orang tua yang dicerminkan dengan ketaatannya 
menjalankan perintah yang kuasa seperti bangun tepat waktu untuk 
menunaikan ibadah shalat subuh, perilaku orang tua yang 
dicerminkan dalam keseharian yang dapat dilihat serta ditiru oleh 
anak dalam lingkungan keluarga berkenaan dengan perilaku orang 
tua dengan pola dan etika  berpakaian, berbicara, dan bertindak. 
Kesemua perilaku orang tua yang dicerminkan dan melahirkan 
perilaku yang dapat dicontoh sebagai panutan masa depannya dan 
merupakan bagian pola pembinaan orang tua pada remaja putus 
sekolah dalam lingkungan keluarga yang diberikan oleh kedua orang 
tua 

4.  Nato, (Orang Tua), 19 Juli 
2018   

‘’Pembinaan pola pikir tidak kalah pentingnya dengan pembinaan 
lain.pembinaan pola pikir dimana sebagai remaja yang tak menyenam 
di suatu pendidikannya dengan pola pikir ini lah yang dapat menggali 
atau melatih daya ingatan anaknya dalam hal pembinaan yang ia 
dapatkan. 

5.  Wodi, (Orangtua), 21 Juli 
2018  

‘’Pembinaan yang diberikan dalam keluarga yang paling utama ialah 
membiasakan remaja putus sekolah untuk shalat berjamah baik di 
rumah maupun di masjid. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan 



114  Pembinaan kepada remaja putus sekolah agar senantiasa 
melaksanakan kewajiban yaitu shalat fardu yang dilakukan secara 
berjamaah. Walaupun secara totalitas setiap warga tidak secara 
mutlak melaksanakan aktivitas tersebut seperti apa yang diinginkan 
oleh kedua orang tua mereka setiap saat tiba waktu shalat, namun 
demikian perilaku ini tetap dicerminkan oleh warga di Desa koroonua 
kecamatan sabulako kabupaten konawe selatan’ 

6.  Fina, (Orang Tua), 26  Juli 
2018 

 

‘’Sebelumnya kami sebagai orang tua tak terhidar dari tanggng jawab 
kami untuk membina anak kami, kami ngin anak kami lebih baik lagi, 
walaupun anak kami tak sekolah tapi kami ingin anak kami 
mempunyai prilaku yang baik dan etikan dan moral yang baik 

7.  Darwis, (Orang Tua), 27 
Juli 2018 

 

‘’Dalam hal mendidi anak, saya lebih memilih membina anak secara 
tegas agar anak bisa menjadi pribadi yang baik dan mandiri, saya 
senang mendidik anak saya dengan tegas tetapi tidak keras, sikap 
tegas yang saya terapkan hanya membatasi dalam hal-hal tertentu saja 
seperti dalam penentuan agama 

8.  Aliah,(OrangTua),Wawanc
ara, 28 Juli  2018 

‘’beliau mengatakan bahwa ia tidak mampu memenuhi kewajiban 
yang diharuskan oleh sekolah, dimana setiap anak itu harus membeli 
seragam sekolah, seperti baju pramuka, baju batik dan baju olah raga, 
oleh karena itu ekonomi yang kurang mampu sehingga anaknya tidak 
mempunyai seragam tersebut 

9.  Gaeh,(OrangTua),Wawanc
ara, 28  Juli 2018 
 

‘’Salah satu faktor penyebab remaja yang putus sekolah karena 
ekonomi dari keluarga, kita ketahui di zaman yang serba mahal ini 
dan di tambah susahnya bagi para kelurga tidak mampu untuk 
mendapatlkan penghasilan, kita ketahui biaya pendidikan sekarang  
ini sanat maha. Mungkin bagi mereka jangankan untuk biaya dalam 
hal menyekolahkan anak mereka untuk makan mereka pun harus 
mencarinya dengan susah paya, keadaan seperti inilah yang membuat 
para remaja itu terpaksa berhenti sekolah karena mereka tidak mau 
menambah beban orang tua mereka.’ 

10. Meri,(OrangTua),Wawanc
ara, 30 Juli 2018 
 

‘’Kurngnya kesadaran dari para remaja itu sendiri bahwa betapa 
pentingnya pendidikan dizaman sekarang dan untuk masa depan 
mereka kelak. Ini mengakibatkan karena para remaja kawin diusia 
dini, trlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dan 
tidak mempunyai pemikiran untuk melanjutkan cita-cita demi masa 
depan mereka. 

11. Ulama, (Orang Tua), 
Wawancara, 30 Juli 2018 
 

‘’Pergaulan dengan teman yang tidak diketahui orang tua, dimana 
pergaulan saat ini adalah pergaulan bebas yaitu para remaja banyak di 
usia tersebut yang berani bolos sekolah karena ajakan teman mereka 
yang membawah pengaruh negatif bagi diri mereka, di samping itu 
karena tidak adanya kontrol dari orang tua tersebut.’ 
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2. Wawancara dengan orang tua remaja  dan  kepala desa,  tokoh agama, 
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117  4.  Proses  pembinaan akhlak  remaja putus  sekolah di desa Koroonua                   



118                



119                           



120                           



121          


	COVER
	PERSETUJUAN PEMBIMBING
	PENGESAHAN SKRIPSI
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	KATA PENGANTAR MARIANI
	ABASTRAK MARIANI
	DAFTAR ISI SKRIPSI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTA
	LAMPIRAN

