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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penyebab anak putus 
sekolah, gambaran akhlak anak putus sekolah di Desa Lapokainse Kecamatan 
Kusambi Kabupaten Muna Barat, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi 
penyebab anak putus sekolah di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten 
Muna Barat. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 
dengan cara observasi yaitu pengamatan secara langsung di lapangan, interview 
yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab 
dengan masyarakat, orang tua, anak-anak remaja, dan tokoh masyarakat, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data yaitu 
semua data di lapangan akan dianalisis sekaligus dirangkumkan dipilih hal-hal 
yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Display data yakni teknik 
yang dilakukan oleh penulis agar data yang diperoleh banyaknya jumlah dapat 
dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat display merupakan dari analisis 
pengambilan kesimpulan.Vertifikasi data yakni teknis analisis data yang 
dilakukan dalam rangka mencari makna data yang dianggap masih kurang. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukan bahwa: (1). Penyebab anak 
putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse adalah: Pengaruh lingkungan, 
.kurangnya minat dan bakat dalam diri anak, kurangnya pendapatan orang tua, 
kurangnya perhatian dari orang tua, (2). Adapun gambaran akhlak anak putus 
sekolah yang ada di Desa Lapokainse yaitu: bertingkah tidak sopan, mengambil 
barang milik teman-temannya,tidak menghormati yang lebih tua, jarang berada di 
rumah. kurangnya perhatian orang tua, sehingga dengan adanya kondisi tersebut 
membuat anak menjadi faktor utama anak putus sekolah yang ada di Desa 
Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. 
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