
1 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pendidikan adalah hak yang sangat fundamental bagi setiap anak manusia, karena hanya melalui pendidikanlah anak dapat diasah kemampuannya dengan seperangkat kompetensi baik pengetahuan maupun keterampilan agar dapat mempersiapkan diri dalam menata masa depannya dengan baik. Pemenuhan hak pendidikan hak tersebut dapat diperoleh anak secara formal di sekolah, non formal, di masyarakat dan secara informal melalui pendidikan keluarga.khusus untuk pendidikan formal, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua siswa. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa diantara kewajiban Negara dalam hal ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. UU Sisdiknas No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu.” Dan pasal 12 ayat (1) mengatakan “setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minta, bakat, adan kemampuannya.1 Menurut undang-undang diatas, anak adalah mutiara kehidupan dan juga sebagai sumber investai dalam kehidupan orang tua. Segala daya upaya akan di lakukan oleh setiap orang tua untuk mendidik dan membimbing ankanya agar menjadi manusia yang unggul di generasinya. Anak mewakili generasi dari suatu kaum yang setiap generasi yang memiliki tantangan yang berbeda. Pendidikan anak menjadi masalah penting dalam langkah mempersiapkan suatu geberasi, pedidikan yang akan mereka terima bukan berawal dari saat mereka masuk sekolah tetapi sejak dari kandungan ibu. Anak sebagai paduan individu yang                                                            1 Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Cet. 1, Jakarta Selatan, 2004. h. 83. 



2    berbeda akan menghasilkan individu yang berbeda dan memiliki keunikan yang tersendiri. Dia akan belajar dengan sendirinya atau menerima pelajaran dari individu lain termaksud lingkunganya. Menurut Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kenyataannya bahwa, tidak semua anak dapat mengenyam atau menempuh suatu pendidikan dasar tersebut karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk dapat memenuhinya. Faktor kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kondisi geografis lingkungan tempat tinggal anak, dan sejumlah faktor lain tampak menjadi problem utama yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam mengenyam pendidikan formal sehingga banyak anak yang mengalami putus sekolah.2 Menurut Pemerintah diatas saat ini sesungguhnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam upaya mengentaskan masalah anak putus sekolah guna mendukung pelaksanaan wajib belajar sembulan tahun, antara lain melalui Pemberian dan Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS). Dengan kebijakan ini, diharapkan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dapat diselenggarakan tanpa memungut biaya/iuran dari orang tua siswa sehingga siswa-siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sekalipun dapat mengenyam pendidikan dasar. Seperti halnya yang ada di sekolah Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Muna Desa Lapokainse, disana mereka setiap tahunya ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada siswa-siswa khususnya kepada siswa yang kurang mampu, sehingga dengan adanya bantuan yang di berikan ini (Dana Bos)bisa mengurangi pengeluaran dari orang tua mereka yang kuran mampu. Akan tetapi, pokok persoalan anak yang putus sekolah tampaknya tidak hanya terkakit dengan ketidakmampuan keluarga dalam membayar iuran pendidikan.Keadaan ekonomi keluarga yang kurang beruntung ternyata juga                                                            2 Mulyanto, Sumardi, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. (Jakarta: Rajawali, 1985).h.308 



3    memaksa anak untuk ikut serta dalam menopang ekonomi keluarga dengan bekerja membantu orang tua.Dalam situasi demikian, anak dalam berada posisi yang dilematis dengan pilihan yang serba sulit. Disatu sisi tuntutan untuk mengenyam pendidikan dasar merupakan kebutuhan utama, namun disisi lain anak juga tidak dapat mengabaikan keadaan ekonomi keluarga. Sehingga inilah yang menjadi faktor seringkali membuat anak berhenti sekolah atau putus sekolah. Sehingga dengan kurangnya ekonomi yang dimiliki oleh orang tua akan menyebapkan banyaknya pengangguran dan ditambah merek tidak mempunyai keterampilan, sehingga anak ini menjadikan beban orang tua dan meresahkan masyarakat.3 Menurut Data pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Profinsi Sulawesi Tenggara, angka putus sekolah juga cukup tinggi. Data pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 14 % anak usia sekolah (10-18 tahun) mengalami drop out (DO/putus sekolah). Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan terget angka DO secara nasional yang hanya mencaapai 5 % Salah satu daerah yang mengalami angka putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah khususnya di Desa Lapokainse , Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat sudah banyak anak-anak yang putus ssekolah sehingga anak-anak tersebut tidak memperdulikan lagi pendidikan mereka. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses                                                            3 Aasma, Latif. Choudhary, Ali Iftitar. Hammayun, Asal afzal. (2005). Economic Effect Of Student Dropoust (A Comparative Studi of Student Dpropoust Globally. Internaional Journal 
OfEconomic, Commerce and Management.( Vol 111, Issu 6 June 2015).h.151 



4    pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam UU Pendidikan No 20 Tahun 2003.Pasal 7 UU Sisdiknas mengenai hak dan Kewajiban Orang Tua (ayat 1) orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dam memperoleh imformasi tentang perkembangan pendidikan anak. Ayat 2 orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.4 Berdasarkan data yang ada di sekolah Madrasah MIN 2 Muna menurut absen bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat anak putus sekolah sebanyak 12 orang, sedangkan untuk anak putus sekolah di sekolah Madrasah Tsanawiyah berdasarkan apsen yang ada di kelas pada tahun 2017-2018 berjumlah 15 orang, sedangkan untuk sekolah Madrasah Aliyah pada tahun 2017-2018 berdasarkan apsen yang ada di sekolah sebanyak 18 orang. Sehingga dengan adanya data yang ada di sekolah-sekolah tersebut terdapat banyak anak yang putus sekolah terkhusus yang ada di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna. Selain itu juga, menurut hasil pengamatan bahwa, hal-hal yang dilakukan oleh anak putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari mereka misalnya, untuk SD yang sudah tidak melanjutkan sekolahnya kadang-kadang mereka hanya bisa bemain-main saja dengan teman-temannya dan tidak ada lagi dalam fikiran mereka yang mau melanjutkan pendidikan mereka, dan untuk anak` SMP atau MTS kebiasaan mereka hanya duduk nongkrong saja                                                            4 UU RI,No. 20 Tahun 2003, TentangSisdiknas Pendidikan.UUD NO.20  TH. (2003). Pasal 7 ayat 1.TentangHak dan Kewajiban Orang Tua. 



5    dengan teman-temannya yang tidak sama sekali sekolah, begitupun juga dengan anak SMA atau MA hampir sama dengan hal-hal yang dilaukan oleh anak untuk tingkat SMP, dan itu lebih tidak bagus lagi yang dilakukan oleh anak-anak yang putus sekolah untuk tingkat MA dimana mereka sering kali mabuk-mabukan dan sering ribut pas mereka selesai minum dengan teman-teman yang bergabung dalam minum-minuman keras. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang ditemukan terlihat bahwa banyaknya anak-anak yang putus sekolah terkhusus yang ada di Desa Lapokainse , hal ini dikarenakan ada beberap hal yang membuat mereka harus putus sekolah ada beberapa hal yang membuat mereka harus putus sekolah yang berkaitan dengan faktor ekonomi yang dimiliki orang tua, dan yang lebih terpenting adalah karena faktor lingkungan. Dimana kondisi lingkungan yang ada di Desa Lapokainse ini ketika semua anak-anak yang sekolah atau pun yang tidak sekolah dalam hal ini adalah anak yang putus sekolah, pada setiap harinya hanya duduk nongkrong bersama yang ditemani dengan minuman keras yang biasa di sebut dengan (kameko) sehingga dengan adanya pengaruh lingkungan ini membuat anak-anak terpengaruh dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Dengan adanya fakta diatas maka orang tua untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk menulis dan mengangkat suatu topik dengan Judul“Analisis Penyebab Anak Putus sekolah di 

Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupatem Muna Barat.” 

 



6    B. Fokus Penelitian Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup analisis penyebab anak putus sekolah Di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. Penajaman fokus penelitian ini diarahkan: pada Analisis Penyebap Anak Putus Sekolah Di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. 
C. Rumusan Masalah Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :Bagaimana gambaran akhlak anak putus sekolah di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat ? 1. Apa yang menjadi penyebab anak putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat ? 2. Bagaimana gambaran akhlak anak putus sekolah di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah . a) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi penyebab anak putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. b) Untuk mengetahui bagaimana gambaran akhlak anak putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. 



7    2. Manfaat penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : a) Memberikan masukan bagi masyarakat di Desa Lapokainse tentang analisis penyebab anak putus sekolah. b) Memberi informasi kepada masyarakat khususnya bagi orang tua di Desa Lapokainse akan kelebihan dan manfaat terkait analisis penyebap anak putus sekolah. c) Sebagai bahan acuan bagi peneliti lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang analisis penyebap anak putus sekolah. 
E. Defenisi Operasional Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman untuk mengartikan maksud dalam pembahasan penelitian, peneliti perlu mendeskripsikan setiap variabel penelitian sebagai berikut:  1. Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi yang dimaksud peneliti tentang anak putus sekolah adalah anak yang tidak melanjutkan pendidikannya dari tingkat pertama sampai kejenjang yang lebih tinggi lagi karena ada beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 2. Akhlak yang dimaksud dalam penelian ini adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan yang 



8    mudah, dengan tidak memerlukan pikiran dan pertimbangan jika sekiranya sikap itu muncul berupa perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariat. Jadi yang dimaksud peneliti akhlak dalam penelitian ini adalah salah satu perilaku yang di lakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan syariat dalam islam.  


	SAMPUL
	PERSETUJUAN PEMBIMBING
	PENGESAHAN SKRIPSI
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TEBEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

