
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 1 
Hasil observasi untuk penyebap anak putus sekolah 

No Faktor Penyebab Indikator 

1 Faktor lingkungan a) Bermain-main terus disekeiling 
rumah 

b) Duduk nongkrong bersama 
teman-temanya 

c) Suka mengikuti teman-teman 
sebayanya 

d) Minuman keras yang sering 
dilakukan 

2 Kurangnya minat dan bakat 
dalam diri anak 

a) 1Q kurang 
b) Psikologi anak 
c) Tidak ada kemauan untuk 

sekolah 
3 Pendapatan orang tua a) Penghasilan sedikit 

b) Pekerjaan jarang ada 
c) Tidak bekerja 
d) Hanya duduk saja dalam rumah 

4 Rendahnya motivasi anak a) malas pergi di sekolah 
b) pergi di sekolah hanya main-

main saja 
c) jarak rumah dan sekolah jauh 
d) main HP bersama teman-

temannya 
5 Kurangnya perhatian dan 

pengawasan orang tua 
a) lebih fokus bekerja dari pada 

pendidikan anak 
b) tidak ada pengawasan yang 

serius dari orang tua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2 
 Hasil Observasi Penyebap Anak Putus Sekolah 

No Aspek yang Diobservasi Ya Tidak Komentar 

1 a) Hanya duduk saja dalam 
rumah 

�  Menurut hasil penelitian 
pada hari sabtu 20 Oktober 
2018 ketika turun lapangan, 
saya melihat ada orang tua 
yang hanya duduk-duduk 
saja dalam rumah, tidak ada 
dari fikiranya untuk mencari 
pekerjaan untuk bisa 
membiayai pendidikan 
anak-anak mereka yang 
sekolah. 

 a) Penghasilan sedikit �  Menurut hasil penelian 
apada hari sabtu 20 Oktober 
2018 Ketika saya melihat 
ada orang tua anak putus 
sekolah yang hanya sebagai 
penjual makanan ringan 
yang ada di sekolah untuk 
bisa mencukupi keuangan 
dalam keluarga mereka. 

 b) Tidak bekerja �  Menurut hasil observasi 
pada hari sabtu, 20 Oktober, 
jam 15: 45, bahwa ada 
orang tua yang tidak bekerja 
hanya mengandalkan hasil 
dari kerja Istrinya yang 
hanya sebagai penjual di 
warung-warung kecil dan 
sebagai penjua minyak 
kelapa dipasar. 

2  a) Bermain-main disekeiling 
rumah 

�  Menurut hasil observasi 
peneliti pada hari minggu, 
21 Oktober 2018 jam 10:35, 
bahwa ada anak-anak yang 
setiap paginya bermain-
main terus bersama teman-
temannya tanpa 
memperdulikan bahwa 
setiap paginya itu harus 



pergi sekolah. Tetapi 
mereka hanya sibuk 
bermain bersama teman-
temannya. 

 b) Duduk nongkrong bersama 
teman-temannya. 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari Minggu tanggal 
21 Oktober 2018 jam 15: 40 
bahwa, pada saat sore anak-
anak yang ada di desa 
Lapokainse  ini sering 
duduk-duduk nongkrong 
bersama teman-temanya 
sehingga dengan hal-hal 
yang mereka lakukan jarang 
membantu orang tuanya. 

 c) Suka mengikuti teman-
teman sebayanya 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari senin 22 Oktober 
2018 jam  09:23 bahwa, ada 
anak-anak yang ada di desa 
ini sering mengikuti teman-
temannya misalnya, kalau 
ada acara malam mereka 
sering pergi tanpa ada 
komunikasi dari orang tua. 

 d) Minuman keras yang sering 
diakukan 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari senin 22 Oktober 
2018 jam 15:21 bahwa, 
ketika saya pergi 
dirumahnya Bibi pada saat 
sore hari maka disitulah 
saya menjumpai anak-anak 
yang putus skolah sering 
meminum-minuman keras, 
setelah mereka minum 
sehingga mereka menjadi 
mabuk. Dengan mabuknya 
mereka itu menimbulkan 
perkelahian antara mereka. 

3 a) Malas pergi sekoah �  Meurut hasil observasi pada 
hari senin 22 Oktober 2018 
bahwa, ketika diwaktu pagi 
anak-anak yang ada di desa 



Lapokainse  ini mereka 
kadang-kadang pergi di 
sekolah hanya mau-maunya 
mereka saja untuk pergi di 
sekolah. 

 
b) Pergi  sekolah hanya main-

main saja 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari senin 22 Oktober 
2018 jam 08:00 
bahwa,ketika anak-anak 
yang lain sedang belajar, 
ada anak yang bernama 
Rahmatia dan Alham ketika 
Bapak Gurunya 
menjelaskan dia sering 
keluar sehingga dia tidak 
mengetahui apa-apa saja 
yang dijelaskan oleh 
gurunya di kelas. 

 c) Jarak rumah dan sekolah 
jauh 

 � Menurut hasil observasi 
pada hari selasa 23 Oktober 
2018 bahwa, jarak antara 
rumah dan juga sekolah 
hanya 2000 meter. Jadi ini 
adalah bukan alas an untu 
mereka untu tidak 
melanjutkan sekolah mereka 
atau putus sekolah 

 d)  Main Handpone �  Menurut hasil observsi pada 
hari selasa 23 Oktober 2018 
bahwa, ada anak-anak yang 
putus sekolah sering main 
HP (Online) bersama 
teman-temannya pada saat 
anak-anak yang lainya pergi 
di sekolah. 

4 a) IQ anak kurang �  Menurut hasil observasi 
pada hari selasa 23 Oktober 
2018 bahwa, saya 
melakukan wawancara 
denga Guru yang bernama 
Nurnianti SP.d menurutnya, 
ada anak yang bernama Wa 



Erni dan juga Leksa Wati 
berhenti sekolah 
dikarenakan IQ anak kurang 
karena dalam proses 
pembelajaran anak ini 
terkadang hanya 
mendengarkan saja tetapi 
pas ditanya dia tidak 
mengerti apa-apa yang 
ditanyakan meskipun sudah 
dijelaskan berulang-ulang. 
Sehinggi pas hari 
sebelumnya dia sudah tidak 
datang lagi di sekolah. 

 b) Tidak ada kemauan untuk 
sekolah 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari rabu 24 Oktober 
2018 bahwa, ada anak yang 
putus sekolah diakibatkan 
karena tidak ada kemauan  
dari anak itu sendiri untuk 
pergi di sekolah hal ini 
dikarenakan dari anak itu 
sendiri  tidak  peduli  akan 
pentingya pendidikan. 

5 a) Malas untuk pergi sekolah �  Menurut hasil observasi 
pada hari kamis 25 Oktober 
2018 bahwa, saya melihat 
anak-anak yang ada di desa 
Lapokainse  ini malas untu 
pergi di sekolah sampai-
sampai Pak Gurunya datang 
kerumahnya untuk pergi di 
sekolah tetapi anak ini tetap 
tidak mau pergi di sekolah. 
Hal ini diakibatkan karena 
anak ini sudah nyaman 
dengan keadaan lingkungan 
yang nyaman bersama 
teman-temanya. 

 b) Hanya  ikut-ikutan  pergi 
disekolah 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari kamis 25 Oktober 
2018 bahwa, ada anak-anak 



yang datang di sekolah 
hanya ikut-ikutan saja, 
ketika temanya tidak pergi 
di sekolah maka dia juga 
tidak pergi di sekolah. Hal 
ini terjadi kepada anak yang 
bernama Ikbal kebetulan dia 
mempunyai teman akbrab 
bernama Roma Dati dan 
juga Ojen Rahmat Fadila. 
Tiga-tiganya ini berhenti 
sekolah karena disebapkan 
pergi di sekolah hanya ikut-
ikutan saja. 

 c) Menganggap  pendidikan 
tidak penting 

�  Menurut hasil observasi 
pada hari jum’at 26 Oktober 
2018 bahwa, ada sedikit 
anak-anak yang putus 
sekolah disebapkan  karena 
adanya ada anak yang 
berfikir bahwa pendidikan 
itu tidak penting sehingga 
anak-anak yang ada di desai 
Lapokainse  ini jarang pergi 
di sekolah sehingga 
membuat anak itu putus 
sekolah. 

6 a) Sering mengikuti teman �  Menurut hasil observasi 
pada hari jum’at 26 Oktober 
2018 Menurut hasil 
observasi pada hari jum’at 
26 Oktober 2018 bahwa,  
anak-anak yang ada di desa 
Lapokainse  ini mereka 
putus sekolah bukan karena  
mereka sering mengikuti 
teman tetapi ada beberapa 
faktor misalnya faktor 
ekonomi, lingkungan, dan 
juga motivasi yang kurang 
dalam diri anak itu sendiri. 

 b) Sering melakukan minuman �  Menurut hasil observasi 



 minuman keras 
dilingkunganya 

pada hari sabtu 27 Oktober 
2018 bahwa, akibat anak-
anak yang putus sekolah 
yang ada di desa Lapokainse  
ini diakibatkan karena 
sering mengikuti teman-
temannya yang selalu 
melakukan minuman-
minuman keras sehingga 
dengan adanya mereka 
terbengkalai sekolahnya 
sampai-sampai harus putus 
sekolah. 

 c) Lebih fokus bekerja dari 
pada pendidikan anak 

  hal ini dapat dilihat dari 
orang tua anak putus 
sekolah yang bernama Wa 
Labi, setiap pagi dia selalu 
sibuk dengan urusan 
menjualnya tanpa 
memperhatikan anak-
anaknya yang mau pergi di 
sekolah. Seingga dengan 
kurangnya perhatian dari 
orang tua ini, anak-anaknya 
harang pergi di sekolah. 

 d) Tidak ada pengawasan yang 
serius dari orang tua 

  hal ini dapat dilihat dari, 
orang tua yang bernama La 
Dati dia tidak mengawasi 
anak-anaknya pergi dan 
pulang di sekolah, tidak ada 
teguran darinya sehingga 
anak-anaknya ini pergi di 
sekolah hanya semau-
maunya mereka saja 
sehingga anaknya yang 
bernama Roma Dati putus 
sekolah. 

 
 
 
 

 



Lampiran 3 

Hasil Observasi Gambaran Akhak Anak Putus Sekolah 

No Gambaran Aklak Anak Putus 
Sekolah 

Komentar 

1 Kurang menghargai orang yang 
kebig tua 

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti pada hari 
minggu tanggal 19-Mei-2019 bahwa, 
hal ini dapat dilihat dari anak yang 
bernama La Puri, anak ini suka 
melakukan sikap yang tidak baik 
seperti kurangnya menghargai orang 
yang lebih tua, dimana ketika anak ini 
melakukan minuman-minumann keras 
sehingga anak ini pada saat mabuk dia 
tidak mengetahui bahwa orang yang 
dia ganggu adalah orang yang lebih tua 
dari pada dia sendiri. 

2 Mengambil barang teman-
temanya 

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti pada hari senin 
tanggal 20-Mei-2019 bahwa, Hal ini 
dapat dilihat ketika pada saat musim 
jambu mente maka anak-anak yang ada 
di desa ini mereka memanfaatkan 
kesempatan menggambil jambu mente 
yang ada di desa ini ketika orang tua 
tidak ada di rumah. 

3 Jarang berada di rumah Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti pada hari selasa 
tanggal 21-Mei-2019 bahwa, hal ini 
dapat dilhat dari ketika anak tersebut 
sering keluyuran diluar rumah, 
sehingga si anak kurang waktu untuk 
berada di rumah baik siang hari 
maupun malam hari. Aktivitas anak-



anak diluar rumah hanya ingin mencari 
teman bermain sehingga terkadang 
juga mereka terdapat dihalaman 
sekolah untuk ikut bermain dengan 
teman-teman sebayanya. 

4 Kurang sopan santun terhadap 
orang yang lebih tua 

Berdasarkan hasil observasi 
yang dilakukan oleh peneliti pada hari 
rabu tanggal 22-Mei-2019 bahwa, hal 
ini dapat dilihat dari, Sikap kurang 
sopan ditunjukan anak yang tidak 
sekolah yang mana bila bertamu ia 
langsung-langsung saja memasuki 
rumah yang ia tuju tanpa memberi 
salam atau meminta izin terhadap tuan 
rumah.  

 

5 Suka melawan orang tuanya Bedasarkan hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti pada hari kamis 
tanggal 23-Mei-2019 bahwa, hal ini 
dapat dilihat dari, sikap atau peilaku 
anak membuat orang tua bingung apa 
yang harus dia laukan untuk membuat 
anaknya supaya tidak melakukn sikap 
yang seperti melawan orang tuanya. 
Sikap yang diterapkan oleh anak-anak 
ketika kembali dirumah terkadang 
dilakukan setelah anak itu pulang dari 
bermain-main dengan teman-temanya, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4 
Pedoman Wawancara 

1. Apa yang Bapak lakukan dengan penghasilan yang sedikit untuk membiayai 
keluarga? 
Solusi: dalam mengatasi penghasilan keluarga yang sedikit, maka saya 

kebetulan saya sekarang menjadi penjual ikas asin di pasar dengan adanya pekerjaan 
tersebut  saya bisa mengatasi keuangan yang sedikit. Terkadang juga saya mencari 
pekerjaan yang ada lingkungan ini tetapi  tidak ada juga. Terkadang ada juga 
pekerjaan tetapi lama baru ada sehingga ,membuat saya bingung mau cari pekerjaan 
dimana untuk mengatasi penghasilan yang sedikit dalam memenuhi kehidupan 
keluarga saya. Hasil wawancara terhadap orang tua anak putus sekolah, (La Dati 23 
Oktober, 2018) 

2. Apa yang Bapak berikan untuk mengatasi keuangan keluarga dengan 
kurangnya pekerjaan yang ada disekeiling rumah? 
Solusi: Dengan adanya  keuangan keluarga yang sangat-sangat terbatas dan 

ditambah dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang kurang yang ada dalam desa 
kami ini, kami hanya bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang ada ditetangga desa 
kami walaupun gaji yang kami terima hanya sekitar 80 ribu/hari. Dengan adanya gaji 
itu saya sebagai orang tua saya bisa mengatasi keungan dalam keluarga. Hasil 
wawancara orang tua anak putus sekolah. (Usman, 25 Oktober 2018). 

3. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Orang tua untuk mengatasi anak-anak 
mereka yang selau melakukan minuman-minuman keras? 
Solusi: Saya sebagai tokoh masyarakat yang ada di desa ini, ketika melihat 

anak-anak yang sering meminum-minuman keras saya hanya bisa melihatnya saja 
karena anak saya juga sering melakukan itu, kenapa saya mengatakan demikian 
karena saya juga sudah mencoba menegurnya bahkan saya juga melakukan hal 
kekerasan dengan mengenakan tangan kepada anak saya ini tetapi mereka tetap saja 
melakukan itu. Begitipun juga dengan orang tua yang ada ditetangga kami ini ketika 
melihat anak merekka lagi mabuk mereka hanya bisa melihantya saja tanpa ada 
teguran, karena kami sebagai orang tua ketika sedang menasehati mereka percuma 
saja. Hasil Wawancara (La Thawa, 25 Oktober 2018). 

4.  Apakah dengan kurangnya minat yang ada dalam diri anak tidak ada agi 
kemauan untuk melanjutkan sekolahnya lagi? 
Solusi: kami sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kami sudah tidak 

melanjutkan sekolah mereka misalnya untuk lanjut di pendidikan pada level SMA 
atau MAS, kami sering bertanya kepada anak kami apakah dia akan melanjutkan 
pendidikanya ? Mereka pasti menjawab, percuma kita sekolah Mama atau Bapak 
karena untuk apa juga untuk tetap sekolah kita mau jadi apa sedangkan semua yang 
ada didunia ini sudah adami semua misalnya Guru, Presiden, dan lain-lainya. Jadi 
dengan jawaban dari mereka kami sudah berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi 
minat dalam diri mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka lagi. Hasil 
wawancara (La Moose.M, 25 Oktober 2108). 



5. Cara apa saja yang dilakukan oleh Orang tua untuk meningkatkan 
pemahaman kepada anaknya bahwa pendidikan itu penting bagi anaknya? 
Solusi: kami dari orang tua ketika melihat anak-anak kami yang sedang 

sekolah, kami sebagai orang tua tetap memberikan pengertian bahwa pentingnya 
pendidikan untu masa depan mereka sendiri. biarmi saja anak-anakku yang lain tidak 
melanjutkan pendidikan mereka janganmi juga dengan mereka yang sedang sekolah 
untuk sekarang ini. Jadi kami sebagai orang tua selalu memberikan arahan-arahan 
kepada mereka untuk selalu pergi sekolah. Hasil wawancara (Watina, 26 Oktober 
2018). 

6. Bagaimana cara Orang tua untuk dapat memberikan motivasi kepada 
anaknya terkait pengaruh lingkungan yang dapat merusak masa depan anak-
anak mereka? 
Solusi: Kami sebagai orang tua selalu mengawasi setiap apa-apa yang 

dilakukan oleh anak kami apalagi dengan keadaan lingkungan yang selalu 
mempengaruhi tingkah laku mereka. Hasil wawancara ( Wa Jaina, 26 Oktober 
2018). 7. Apa yang meyebabkan sehingga anak yang putus sekolah mudah dipengaruhi 

oleh teman-teman sebayanya.  
Solusi: Menurut saya yang menjadi penyebap anak-anak yang putus sekolah 

mudah dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya misalnya teman-teman yang ada di 
tetangga desa, anak-anak yang ada di desa Lapokainse  kalau ada acara malam 
mereka sering disinggahi oleh teman-temanya itu. Sehingga dengan pergaulan itulah 
anak-anak yang ada di desa kami sering mengikuti tingkah laku mereka. Hasil 
wawancara (  La Ima, 27 Oktober 2018).      



Lampiran 5 

Data Anak Putus Sekolah di Desa Lapokianse 

Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat 

No Nama Umur 
Jenis 

Kelamin 

Jenjang Putus 

Sekolah 
Kelas Pekerjaan 

Alasan Tidak 

Sekolah 

1 Roma Dati 
12 L MAS 3 

Pekerja 

Bangunan 
Ekonomi 

2 Ikbal  
13 L SD 6 

Pekerja 

Bangunan 

tidak ada 

keinginan 

3 Alham 
17 L MAN 2 Pengangguran 

tidak ada 

keinginan 

4 Tri Martina  12 P SMP 9 Pengangguran Ekonomi 

5 Ojen Rahmat 

Fadhila 
18 L SD 6 Pekerja bangunan Lingkungan 

6 Waode Israwati 12 P MAS 2 Ibu Rumah Menikah 



Tangga 

7 Waode Nurhaeni 17 P SMP 9 Pengangguran Ekonomi 

8 Rajab Mutaslim 9 L MAS 3 Pengangguran Lingkungan 

9 Wa Erni 15 P SMP 6 Pekerja kosmetik Ekonomi 

10  Muh.Ramadhan 16 L MAS 3 Buruh Bangunan Ekonomi 

11 Roy Irwanda 
18 L MAS 3 

Pekerja Batu 

Merah 
Ekonomi 

12 Ali Subhan 
14 L SMP 8 Buruh Bangunan 

Tidak ada 

kemauan 

13 LD. Muh. Roygen 12 L SD 6 Pengangguran Lingkungan 

14 Ramsali  12 L SD 5 Pengangguran Kerja dikantor 

15 Laode  Indrawan 18 L MAS 3 Kerja kantoran Ekonomi 

16 Muhammad 

Irfandi 
13 L SD 5 Buruh Bangunan Lingkungan 



17 Rafiudin  12 L SD 6 Pengangguran Lingkungan 

18 Laode Ilhum 16 L MAS 3 Pengangguran Ekonomi 

19 Anwar  12 L SMP 9 Pengangguran Lingkungan 

20 Rifin  16 L SMA 6 Pengangguran Ekonomi 

21 La Culu 12 L SD 5 Buruh Bangunan Ekonomi 

22 La Arif 15 L SMP 8 Pengangguran Lingkungan 

23 Ika Merdeka Wati 
18 P MAS 3 

Ibu Rumah 

Tangga 
Ekonomi 

24 Budi Rasyid 16 L MAS 9 Pengangguran Ekonomi 

25 LD. Roger 16 L SMP 8 Pengangguran Lingkungan 

 Sumber : Data Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi,  Kabupaten Muna Barat. 

 

 



Lampiran 6 
 

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN DI DESA LAPOKAINSE KECAMATAN 
KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT 

No Nama L/P Status  TTD 

1. La Daerah L Kepala Desa  

2. La Ose. M L Tokoh Adat  

3.               La Dati L Tokoh Agama  

4.              Wa Bahe  
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

5                La Rudi  Tokoh Masyarakat  

6 Dahimobora L Tokoh Masyarakat  

7              La Ima L Sektertaris Desa  

8             Usman L 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

9            La Jawa L 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

10            Wa Murni P 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

11            Wa Uru P Masyarakat umum  

12            Wa Hamiah P Istri Kepala Desa  

13           Wa Jaina P 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

14            La Baru L 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

15            La liki L 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

16             Wa Sartina P 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

17             Mustamin L Tokoh Masyarakat  

18             Wa Nuria P Tokoh Masyarakat  

19             Jamaludin L Tokoh Masyarakat  



20             La  Rasidin L 
Orang Tua Anak 

Putus Sekolah 
 

21             Roy Irwanda P 
Anak Putus 

Sekolah 
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