
 1 BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan ekonomi, krisis ekonomi yang terjadi akibat banyaknya tuntutan dalam hal kehidupan yang melanda negara dan bangsa indonesia dewasa ini, ada banyak remaja putus sekolah pada semua jenjang pendidikan yang semakin bertambah. Pembangunan yang berlangsung terus menerus membawa perubahan pada kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar membentuk manusia menuju kedewasaan, baik secara mental, intelektual maupun emosional. Pendidikan juga adalah sarana untuk menyiapkan generasi masa kini sekaligus masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pendidikan yang dilakukan saaat ini bukan semata-mata untuk hari ini melainkan untuk masa depan. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pelaksanaan dan segala kegiatan pendididkan sudah diarahkan dalam undang-undang No.20 tahun 2003 disebutkan bahwa:  Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab.1                                                  1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun 2003  Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h.8. 



2   Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja agar  didik memiliki sikap dan kepribadian yang baik, sehingga penerapan pendidikan harus diselenggarakan sesuai dengan pendidikan nansional. Oleh karena itu pendidikan diperuntuhkan bagi anak bangsa agar mereka menjadi manusia yang cerdas, sehingga mempunyai daya saing yang dapat diandalkan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Masalah timbul akibat  rendahnya tingkat pembinaan. Masalah tersebut dialami oleh berbagai golongan tidak terkecuali remaja yang pada akhirnya harus putus sekolah. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian pemerintah dan  orang  tua  terhadap  pentingnya  peranan  pendidikan  dalam  pembangunan bangsa dan   negara. Setiap orang tidak terkecuali anak atau remaja harus memperoleh pendidikan dan duduk di bangku sekolah serta mempunyai cita-cita. Remaja putus   sekolah   merupakan   fenomena   pada  keluarga miskin  yang menunjukkan  terganggunya  fungsi  sosial  mereka  dimana  mereka    seharusnya berada di    lingkungan    akademik   terdapat   interaksi yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan remaja tersebut. Ada sebagian remaja yang memilih berhenti bersekolah dan memilih untuk bekerja dan membatu perekonomian keluarga dan tidak menutup kemungkinan remaja putus sekolah biasanya melakukan hal-hal yang melenceng dari aturan hukum ataupun aturan agama seperti main judi, mencuri, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Untuk menghindari kondisi tersebut diperlukan pembinaan akhlak   yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif yang dapat 



3   merugikan remaja itu sendiri. Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan  untuk  meningkatkan  apa  yang  sudah  ada  menuju  yang  lebih  baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada, serta dengan mendapatkan pengetahuan. Pembinaan akhlak memberikan arah penting dalam masa perkembangan remaja, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku.   Untuk   itu   pembinaan   akhlak  bagi   remaja   putus   sekolah   sangat diperlukan guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya, dimana pembinaan berpengaruh bagi perkembangan remaja baik secara moral, spritual, emosional maupun sosialnya. Pembinaan akhlak remaja putus sekolah diarahkan pada upaya persiapan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara. Permasalahan remaja putus sekolah dapat menimbulkan berbagai akibat, karena mereka tidak memiliki bekal yang menunjang hidup cita-cita mereka, sehingga timbul ketidakberdayaan remaja, perasaan rendah diri dan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Pola pembinaan akhlak pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan remaja yang disertai tindakan dari orang tua atau tokoh agama untuk membentuk perilaku remaja putus sekolah menjadi lebih baik. Pola pembinaan akhlak merupakan cara atau teknik yang dipakai oleh orang tua dan tokoh agama didalam mendidik dan membimbing remaja putus sekolah agar kelak menjadi orang yang berguna. Dan pola pembinaan akhlak juga merupakan sesuatu untuk menjalankan peran orang tua, yaitu dengan memberikan bimbingan 



4   dan pengalaman serta memberikan pengawasan agar remaja putus sekolah dapat menghadapi kehidupan yang akan datang dengan baik. Berdasarkan observasi awal, desa koroonua memiliki 424 jiwa dan laki-laki berjumlah 211 dan perempuan 213 dan keluarga miskin  berjumlah 11  dan sebagian remajanya putus sekolah 9 orang”1. Remaja putus sekolah di Desa Koroonua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan di pengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah faktor kesibukan orang tua yang kurang memeperhatikan pendidikan remaja disekolah dan faktor dari remaja itu sendiri yang tidak ingin melanjutkan sekolah.  
No. Tabel 2.1 

Jumlah Kk Dan Jumlah Remaja Putus Sekolah Dan Keluarga Miskin Di 

Desa Koroonua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan.2 No Juamlah Kk Di Desa Koroonua L P Remaja Putus Sekolah 
Keluarga Miskin 1.  Kepala keluarga (kk) di desa koroonua 424. 211  213 Jumlah remaja putus sekolah 9 di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan. Jumlah keluarga miskin 11 di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan. Sumber : di Desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan. Kondisi ini berangkat dari indikator keberadaan remaja usia sekolah dari tingkat smp hingga sma masih banyak yang putus sekolah di karenakan faktor tertentu. Jumlah SMP 4, sedangakan jumlah SMA 5 yang menjadi sebab  remaja                                                  2 Wan Rahmat. W,  Kerdit Usaha Rakyat (KUR) Administrasi Kantor Desa Koroonua),  

studi dokumentasi, pada tanggal 17 Mei 2018 



5   putus sekolah dari  lingkungan sekolah. Sebagian diantara penyebab remaja putus sekolah dilatar belakangi oleh faktor ekonomi keluarga, kondisi pribadi remaja, dan lingkungan tempat tinggal remaja, yang membawa efek pada perkembangan jiwa remaja. Berdasarkan hasil pengamatan3, peneliti menemukan beberapa kondisi yaitu. 1. Pertama,  kondisi ekonomi (kemiskinan), keluarga di desa Koro’onua merupakan salah satu faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah, kondisi ini terlihat dari aktivitas kesehariaan masyarakat Koro’onua yang bermata pencaharian lebih besar di sektor pertanian, pendapatan kelurga yang kurang ideal dengan kebutuhan keluarga, begitupun halnya pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sekolah remaja kurang terpenuhi, kondisi ini kemudian tidak jarang dari remaja di desa Koro’onua turut serta memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolahnya dengan turut  aktif mencari nafkah dan bahkan tidak jarang dari aktivitas remaja menyebabkan terkendalanya pendidikan mereka sampai pada terputusnya mereka dari lembanga pendidikan formal. 2. Kedua, faktor kondisi pribadi yang masih labil. Besarnya harapan remaja yang tidak berbanding dengan kenyataan yang  diterimanya menjadi tekanan menjadi remaja yang mengganggu jiwanya dan menyebabkan remaja mengambil tindakan praktis untuk tidak melanjutkan sekolah. 3. Ketiga, yakni kondisi lingkungan tempat  tinggal remaja yang terkadang membawa nilai negatife memberi  pengaruh terhadap minat remaja tidak lagi senang, tidak lagi gairah mau sekolah dan lebih dominan suka berkumpul dengan rekan dalam satu perkumpulan tertentu.                                                  3  Muh Rio, (Remaja Putus Sekolah),  Observasi, pada tanggal 18 Maret 2018 



6   Kondisi demikian harus mendapat perhatian serius oleh semua lapisan masyarakat, karena itu pendidikan tidak lagi berpusat hanya pada sekolah, tetapi keluarga  dan lingkungan masyarakat harus bersinegri bersama  mengatasi masalah. Salah satunya dengan menerapkan pembinaan dalam  keluarga oleh keluarga atau orang dewasa yang ideal diterapkan dengan karakter remaja, setidaknya dengan ada pola pembinaan orang tua dalam keluarga yang diterapkan baik itu mencerminkan bimbingan atau penanaman nilai-niali agama. Orang tua dalam melaksanakan tugas mendidik remaja idealnya  menggunakan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangan remaja, berpijak pada latar belakang tersebut diatas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang  pola pembinaan remaja putus sekolah pada keluarga miskin di desa Koro’onua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan. Berdasarkan kondisi dilapangan maka peneliti tertarik untuk menkaji tentang pola pembinaan remaja putus sekolah pada keluarga miskin di desa Koroonua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan dengan mengambil judul penelitian Pola Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah Pada Keluarga 

Miskin Di Desa Koroonua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan kondisi obyektif dilapangan maka peneliti tertarik untuk mencari  alternatif  tentang  Pola  Pembinaan Akhlak  Remaja  Putus  Sekolah  

Pada Keluarga Miskin  Di Desa Koroonua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten 

Konawe Selatan. 

 



7   B. Fokus penelitian  Upaya menghindari meluasnya masalah penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini tentang Pola Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah Pada Keluarga Miskin. Di Desa Koroonua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan. 
C. Rumusan masalah  Adapun rumusan masalah penelitian diuraihkan sebagai berikut: 1. Bagaimana gambaran remaja putus sekolah pada keluarga miskin di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan? 2. Bagaimana pola pembinaan orang tua terhadap akhlak remaja putus sekolah pada keluarga miskin di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan?  3. Apa faktor penyebab remaja putus sekolah di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan? 
D. Tujuan penelitian  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui, menganalisis dan mendeskripsikan beberapa hal, yakni sebagai berikut: 1. Gambaran remaja putus sekolah pada keluarga miskin di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan? 2. pola pembinaan orang tua terhadap akhlak remaja putus sekolah pada keluarga miskin di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan?  



8   3. Apa faktor penyebab remaja putus sekolah di desa koroonua kecamatan sabulakoa kabupaten konawe selatan? 
E. Manfaat penelitian  Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  1. Manfaat teoritis a. Menambah khasanah keilmuan dalam hal pola pembinaan remaja putus sekolah pada keluarga miskin agar masyarakat khususnya pemuda dan pemudi untuk tetap melanjutkan sekolah dengan itu walupun mempunyai kendala dalam keluarga atau penghasilan yang membuat remaja putus sekolah yaitu dengan kendalanya suatu perekonomian keluarga jika tak diteruskan pendidikannya  kemungkinan akan terjadi masalah dalam kehidupan remaja tersebut. b. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosiologi dan terutama dalam bidang sosial. c. Peneliti yang diharapkan dapat menjadikan referensi untuk penelitian-penelitian yang relavan lainnya. 2. Manfaat praktis a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah. b. Bagi peneliti kelembagaan, sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di institut agama islam negeri (IAIN) kendari. 



9   c. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat desa khususnya di desa koroonua dalam hal pola pembinaan akhlak remaja putus sekolah pada keluarga miskin. d. Bagi keluarga miskin, sebagai keterangan dan masukan yang berkaitan dengan pola pembinaan akhlak remaja putus sekolah pada keluarga miskin. e. Bagi remaja dalam keluarga miskin, sebagai bimbingan dalam membangkitkan sikap positif remaja. f. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 
F.  Definisi operasional Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini: 1. Pola pembinaan akhlak pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-hari dengan remaja yang disertai tindakan dari orang tua dalam membina anaknya lebih baik lagi dan tokoh Agama untuk membentuk perilaku remaja putus sekolah menjadi lebih baik. Pola pembinaan akhlak merupakan cara atau teknik yang dipakai oleh orang tua dalam mendidik dan membimbing remaja putus sekolah agar dapat menjadi orang yang berguna. Dan pola pembinaan akhlak juga merupakan sesuatu untuk menjalankan peran orang tua, yaitu dengan memberikan bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan agar remaja putus sekolah dapat menghadapi kehidupan yang akan datang dengan baik. 



10   2. Remja putus sekolah yang di maksud dalam penelitian ini adalah anak remaja usia 12 s/d 18 tahun yang pernah sekolah akan tetapi dalam perjalanannya mengalami hambatan sehinggah mengakibatkan remaja tersebut berhenti sekolah, karena faktor ekonomi keluarga miskin di desa korooua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan. 3. Keluarga miskin yang di maksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani kebun yang mengelolah lahan kebun atau perkebun yang bukan miliknya hanya meminjam lahan milik orang lain. Keluarga ini memiliki anggota keluarga yang berusia remaja telah putus sekolah. 
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