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BAB V  

  PENUTUP  

A. Kesimpulan  Berdasarkan uraian-uraian  diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan observasi dan wawancara kepada beberapa Informan ditemukan beberapa Penyebab anak putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse. Adapun faktor-faktornya adalaha sebagai berikut: a. Faktor internal 1. Kurangya minat dan bakat dalam diri anak Akibat dari tidak lanjutnya pendidikannya anak tersebut membuat tingkah lakunya semakin menjadi dan bahkan tidak menururti apa kata-kata yang telah dinasehati oleh orang tuanya. Maka dari itu pendidikan sangatlah penting untuk masa depan yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri, sehingga dengan adanya pendidikan yang mereka jalani atau yang mereka ikuti maka tingkah laku atau pun perilaku yang mereka perbuat untuk kehidupan sehari-hari mereka dapat teratasi dan bisa mengikuti setiap apa yang diarahkan oleh orang tua mereka sendiri. 2. Faktor anak yang memilih kerja dari pada sekolah Salah satu penyebab anak putus sekolaa adala faktor dalam diri anak itu sendiri salah satunya, dia ingin lebih memilih kerja dibandingkan untuk sekolah. Walaupun orang tua tetap memaksakan anaknya untuk sekolah, tapi karena anaknya 



87    itu sendiri tidak ada kemauan dalam dirinya untuk tetap sekolah itu semuaa percuma saja. b. Faktor eksternal 1. Pengaruh Lingkungan Anak-anak yang ada di Desa Lapokainse  yang menyebabkan mereka harus berhenti atau putus sekolah adalah salah satunya pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini merupakan suatu hal yang harus dipikirkan. Karena adanya pengaruh lingkungan ini anak-anak yang ada di Desa Lapokainse ini tidak bisa mengenyam pendidikan sampai selesai sehingga sikap atau perilaku yang mereka lakukan membuat orang tua dan juga masayarakat setempat bingung terhadap setiap dan tingkah yang mereka lakukan setiap harinya. 2. Kurangnya pendapatan orang tua Salah satu penyebab anak tersebut putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikanya sampai level yang lebih tinggi lagi karena pendapatan orang tua yang tidak memadai sehingga anak ini lebih bekerja lebih giat lagi bekerja untuk membiayai adik-adikya yang sekarang sekolah. Keadaan ekonomilah yang cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak.  3. Kurangnya perhatian orang tua Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak akan menyebabkan anak putus sekolah, sehingga diharapkan para orang tua senantiasa memberikan perhatian dan pengawasan demi kelangsungan pendidikan anak mereka. 



88    Karena perhatian orang tua adalah salah satu hal yang sangat terpenting dalam kehidupan anak apalagi dalam hal pendidikan. 
B. Perilaku yang ditimbulkan oleh anak putus sekolah yang ada di Desa 

Lapokainse yakni: 1). Sikap kurang menghargai terhadap orang yang lebih tua Hal tersebut terlihat dari sikap anak ketika peneliti terjun langsung wawancara kepada narasumber, salah satunya anak putus sekolah bernama Alham. peneliti mendapatkan ketika anak tersebut berbicara apalagi dengan orang tuanya sendiri menggunakan kata “kamu/kau”. 2). Jarang berada dirumah Aktivitas anak-anak diluar rumah hanya ingin mencari teman bermain sehingga terkadang juga mereka terdapat dihalaman sekolah untuk ikut bermain dengan teman-teman sebayanya. Sehingga anak-anak ini ketika pulang dirumah orang tuanya terkadang heran ketika melihat tingka laku anaknya yang setiap harinya tidak membantu orang tuanya. Maka dari itulah pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh untuk kehidupan anak dalam sehari-harinya  3). Mengambil barang-barang temannya,  Hal ini dapat dilihat ketika anak-anak yang ada di desa tersebut mengambil barang-barang milik temannya, dan juga mencuri jambu mente yang ada di desa tersebut.   



89    4). Kurang sopan santun Anak-anak yang sekolah dan yang telah putus sekolah terlihat jelas dalam cara mereka bersikap hal ini dapat dilihat ketika masuk di rumahnya orang tidak member salam dan tidak minta izin.  5). Suka melawan orang tuanya, Hal ini dapat dilihat ketika orang tau sedang menegur maka anak tersebut melawanya dengan nada yang keras. Adapun saran-saran dalam penelitian ini ditujukankepada: 1. Kepada setiap orang tua, diharapkan agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pembinaan anak, demi mencegah masyarakat (remaja) putus sekolah. 2. Diharapkan agar terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dalam mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di Daerah ini, agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan secara merata. 3. Kepada semua pihak agar tidak tutup mata akan fenomena ini, sebab dari pembinaan yang kurang baik dari orang tua akan berdampak kepada akhlak anak tersebut.  4. Kepada Mahasiswa, seyogyanya bersemangat progresif dengan jiwa yang terisi oleh pengetahuan yang luas untuk melakukan penelitian-penelitian mengenai masalah pendidikan saat ini. Karena dengan semangat meneliti-



90    selain menjalankan Tridharma perguruan tinggi, juga sebagai ajang pembelajaran penelitian. Minimal pada masa yang akan datang budaya penelitian dikampus tidak terkikis akibat semakin berkurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ahli sebagai peneliti. 
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