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KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Anak Putus Sekolah 

a. Anak Putus Sekolah Masa anak-anak merupakan tahapan penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian di kemudian hari. Masa untuk berkreatifitas secara kongkrit, dimana anak-anak mengembangkan kemampuan menganalisa dan mengelolah polarelasi sosial dalam hubunganya dengan kemampuan tersebut akan berguna bagi hidupnya di kemudian hari.  Anak putus adalah seseorang anak usia sekola antara 9 sampai dengan 16 tahun yang tidak bersekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah sebab keluarganya miskin sebagian besar menjadi pekerja anak jalanan dan sebagian lagi menganggur. Berdasarkan hasil pengamatan demikian halnya yang ada diberbagai negara banyak sekali anak-anak putus sekolah pada usia wajib untuk belajar.1 Menurut Muchlisoh dalam laporan teknis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Umum mengemukakan bahwa siswa yang putus sekolah adalah siswa yang tidak menyelesaikan atau tidak melanjutkan pendidikan dijenjang berikutnya pendidikan 6 tahun sekolah dasar  menengah dan mereka yang oleh karena itu tidak memiliki ijazah SD dan SMP. Berdasarkan fakta yang kongkrit, bahwa setiap anak yang telah memasuki usia balita atau berusia sekitar 7 tahun akan membutuhkan pembiayaan                                                            1 Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem 
Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 71 



 10  pendidikan, baik itu pendidikan didalam rumah tangga maupun dalam lingkungan yang formal seperti sekolah, kursus, atau bahkan dalam lingkungan masyarakat. pendidikan tidak hanya didapat melalui pendidikan formal atau yang sering disebut sekolah, tetapi pendidikan juga didapat dalam lingkungan informal yang bersumber dari  keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi atau kesalahpahaman dalam persolan pengertian pendidikan dan putus sekolah.  Dalam UUD No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasioanal dijelaskan pula bahwa:  “Mengatur semua kegiatan pendidikan baik melalui semua jenis jenjang pendidikan baik melalui semua jenis dan jenjang pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal”.2 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak putus sekolah adalah bisa dikatakan anak yang gagal atau anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi lagi dalam mengikuti pendidikanya. Masalah putus sekolah bisa menimbulkan ekses dalam masyarakat, sebap orang putus sekolah bisanya menjadi pengangguran yang belum memiliki keahlian untuk bekerja atau menghasilkan untuk memenuhi kebutuhanya sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,                                                            2 UU No. 20 tahun 2003,  Sistem Pendidkan Nasioanal, (Jakarta: Sinar Grafindo 2003), h. 3 



 11  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.3 A Qadri A. Azizy mngemukakan pula bahwa “pendidikan adalah proses tranfer nilai, pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda dapat bertahan hidup.”4 Pernyataan diatas menggambarkan  bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pemberian bimbingan kepada anak. 
2. Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah  Faktor penyebap yang dimaksudkan adalah hal-hal yang menjadi penyebab anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikanya sampai kejenjang yang berikutnya adalah sebagai berikut: 1) Faktor pendapatan orang tua (ekonomi) Yang menyebapkan anak tidak dan putus sekolah adalah faktor ekonomi, yaitu mencapai 36 %. Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga sianak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Walaupun pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun., namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak yang tidak dan putus sekolah. Selain itu, program pendidikan gratis yang telah dilaksanakan belum tersosialisasi hingga kelevel bawah.5                                                            3 Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Friere dan Ki Hajar 

Dewantara, (Jogjakkarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 15  4 A Qadri A. Azizy, Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika  Soial, (Semaarang: 
Aneka Ilmu, 2003), h. 9 5 Sumadi Suryabarata, Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Anak Motivasi Belaja Anak, (Yogyakarta: PT Raja Hasbullah, 2011), h. 23 



 12  Perlu dikemukakan bahwa terdapat sejumlah anak yang tidak dan putus sekolah disebapkan oleh ketiadaan orang tua atau meninggal dunia. Jadi, anak tersebut putus sekolah karena tidak adanya orang tua pihak yang membanyai sekolah si anak. Jumlah anak yang putus sekolah karena ketidak adaan ekonomi atau pendapatan yang dimiliki oleh orang tua. 2) Faktor lingkungan Faktor anak putus sekolah diantaranya adalah faktor lingkungan dan faktor pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron bahwa salah satu penyebap anak putus sekolah adalah karena faktor keluarga, dan lingkungan yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting.6 3) Rendahnya motivasi atau minat Alasan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya karena mereka mengganggap sekolah itu tidak penting. Sejalan dengan Titately bahwa faktor anak putus sekolah yang terdapat dalam diri anak (Internal) seperti intelegensi, motivasi, dan tingkat kesadaran untuk tidak meyukai sekolah.7 Selain itu juga yang yang menyebapkan anak putus sekolah adalah rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah, rendahnya minat anak dapat disebapkan oleh perhatian orang tua yang kurang,  jarak antara tempat tinggal dan sekolah, yang jauh, dan pengaruh lingkungan sekitarnya minat yang kurang dapat disebapkan oleh pengaruh ligkungan misalnya                                                            6 Imron, Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah, ( Bandung: Trans Info Media, 2011), h. 159-160 7 Titately, Merry Elike, Faktor-Faktor Penyebap Anak Putus Sekolah Pada Sekolah 
Menengah Pertama, (Jakarta: FISH. UI, 2006), h. 13 



 13  tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. 4) Kurangnya minat dalam diri anak Minat dapat diartikan kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk memperhatikan sesuatu. Kalau seseorang anak tidak berminat untuk mempelajari sesuatu tidak dapat diharapkan untuk berhasil tugas-tugas yang dibebankan. Dalam keadaan seperti ini anak sangat berpotensi untuk meningkatkan sekolahnya atau putus sekolah. 5) Faktor yang ada dalam diri anak Putus sekolah disebapkan malas untuk di sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan limgkunganya, sering dicemohkan karena tidak mampu membayar kewajibanya biaya sekolah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologis anak sehingga anak tidak bisa besosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman-temannya selain itu adalah peranan lingkungan. 6) Pengaruh teman Karena pengaruh temannya sehingga mambuat anak-anak ikut-ikutan diajak bermain seperti play station sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas. Sehingga prestasi anak di sekolah menurun dan anak malu untuk kembali pergi di sekolah.8                                                             8 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya. 2001), h. 190 



 14  Putus sekolah bagi anak usia sekolah bukanlah tanpa penyebap. Fenomena putus sekolah menyiratkan suatu kegagalan bagi siswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Keadaan ekonomi merupakan faktor yang menenpatkan posisi teratas ketika membicarakan anak putus sekolah. Meunurut Piliang bahwa penyebap utama tingginya anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang ditanggung. Tekanan ekonomi dan kemiskinan yang melanda sejumlah besar penduduk telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan yang sepertinya tidak pernah selesai. Kesehatan dan rendahnya angka harapan hidup, tetapi juga rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Padahal, seperti diketahui rendahnya pendidikan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya yang pada akhirnya bermuara pada rendanhya produktivitas.9 Adapun faktor penyebab utama anak putus sekolah menurut Sukmadinata Suyanto adalah: Faktor utama anak putus sekolah adalah kesulitan orang tua dalam hal ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. Sehingga anak harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk biaya sekolah anaknya. Orang tua hanya ingin agar anak-anaknya harus berhenti.10  Jadi dari uraian diatas dapat di simpulan bahwa, faktor utama anak putus sekolah adalah faktor ekonomi yang dimiliki oleh orang tua, sehingga dengan kurangnya ekonomi atau pendapatan orang tua sehingga dengan                                                            9 Suyanto,  Masalah Sosial Anak, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 34 10 Ibid., h .22 



 15  adanya faktor tersebut dapat menimbulkan banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan bahkan menjadi pengangguran untuk kedepanya. Studi yang dilakukan Irwanto menemukan bahwa anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling sering memperoleh dampak dari gejala sosial yang tengan berlangsung. Akibatnya mereka seringkali menjadi korban pertama dan terpaksa terhadap proses dan tumbuh kembang mereka secara wajar dan ketidakmampuan orang tua. Orang tua memproritaskan bagi pemenuhan makan sehrai-hari, dan urusan sekolah anaknya terbengkalai sehingga anaknya menjadi putus sekolah karena keadaan biaya.11  Jadi menurut penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa, orang-orang yang berpenghasilan yang rendah dapat menyebapkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan mereka, sehingga mereka lebih peduli terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Wahono menyebutkan bahwa kisah ekonomi keluarga/rendah dengan pendidikan anak-anaknya merupakan kisah pedih. Sebap pendidikan tidak hanya memakan harta benda orang tua tetapi seluruh kesempatan hidup wajar bagi seluruh keluarga. Ada kemauan yang tinggi orang tua menyekolahkan anak-anaknya namun belitan ekonomi mengurungkan semua impian itu. Anak-anak harus terseret pada upaya pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan hidup, sementara pendidikan memerlukan biaya untuk                                                            11 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, (Yogyakarta: LP3ES, 1986), 24 



 16  membeli buku, pakaian, dan kebutuhan seragam sekolah, belum lagi jika siswa dibebankan iuran-iuran macam-macam.12  Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebap anak putru sekolah. Dengan ekonomi orang tua yang renda maka orang tua lebih diutamakan pada pemenuhan makan sehari-hari dari pada kebutuhan sekolah anaknya, sehingga anak tidak dapat melangsungkan pendidikan secara wajar. Bahkan diantara mereka yang putus sekolah menjadi penyangga ekonomi keluarga. Hasil studi yang dilakukan Suyanto, di Provinsi Jawa Timur menemukan anak-anak cenderung putus sekolah secara dini karena mereka berfungsi sebagai salah satu penyangga ekonomi.. Pendidikan anak putus sekolah ditengah jalan disebapkan karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya disebapkan oleh kondisi orang tua yang memprihatinkan. Kondisi seperti ini menjadi penghambat bagi anak untuk memenuhi keinginanya melanjutkan dan menyelesaikan pendidikanya. Hal ini disebapkan berbagai faktor, diantaranya orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, keterbatasan kemampuan dan faktor lainya.13 Lemahnya keadaan ekonomi orang tua adalah salah satu penyebab tarjadinya anak putus sekolah. Apabila keadaan ekonomi orang tua kurang mampu, maka kebetuhan anak dalam bidang pendidikan tidak dapat terpenuhi dengan baik.                                                             12 Gunawan, Ary. H, Sosiologi Pendidikan: Suatu  Analisis Tentang  Berbagai Problem 
Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta  2000), h. 71 13 Nasution, Sosologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004), h. 14 



 17  Menurut Slameto bahwa dari sekian banyak tanggung jawab orang tua, pemenuhan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting, karena untuk menunjang kegiatan belajar sangat memerlukan biaya, misalnya untuk membeli alat-alat sekolah, uang serkolah, dan biaya-biaya lainya. Keluarga tidak mampu juga tidak dapat menyediakan tempat untuk belajar yang memadai, dimana tempat belajar itu merupakan salah satu sarana terlaksananya belajar secara efektif dan efisien.14 Jadi menurut pendapat diatas peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa, faktor ekonomi adalah salah satu hal yang paling terpenting dalam melakukan proses pendidikan karena tanpa adanya ekonomi yang dimiliki oleh oang tua atau keluarga maka dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap proses pendidikan yang dijalani oleh anak itu sendiri. Langkah awal penanganan yang bisa ditempuh adalah upaya penyadaran yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar anak dan orang tua anak memahami pentingnya pendidikan. Sebap sebagian anak putus sekolah dipengaruhi rendahnya kesadaran orang tua mendapatkan pendidikan. pemerintah perlu memberiakan keterampilan khusus sesuai minat dan bakat yang dimiliki siswa, pengembangan skill ini diterapkan bisa membuka lapangan kerja keluarga sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini dalam jangka panjang bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan bisa membiayai anak secara mandiri. Pemerintah perlu mengambil kebijakan mendirikan sekolah khusus bagi anak yang putus sekolah pada masing-masing                                                            14 Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004),  h. 14 



 18  daerah. Konsep pendidikan ini disesuaikan dengan karakteristik dan problematika anak. Misalnya, bagi anak yang bekerja membantu orang tuanya maka sekolah wajib masuk sore hari, dan bagi anak yang kemampuan akademiknya rendah materinya maka harus di seseuaikan.15 
3. Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Fenomena anak putus sekolah yang masih tinggi menimpa warga negara dewasa ini perlu diatasi dengen segera. Menurut Musfiqon beberapa langkah yang dilakukan dalam menangani anak putus sekolah adalah sebagai berikut:16 1. Mengidentifikasi diri anak-anak yang putus sekolah yang berpotensi hal ini dilakukan dengan mereka aktivitas siswa selama belajar pada jenjang sebelumnya. Sekolah bisa mendata indikator-indikator anak putus sekolah sejak awal. Sebaap secara kualitas indikator anak yang berpotensial putus sekolah bila dilihat dari minimya kehadiran, nilai dibawah rata-rata, tertinggal kelas, pendapatan orang tua rendah, serta kestabilan psikologis anak selama belajar. 2. Penyiapan program khusus bagi anak putus sekolah. Berdasarkan data identifikasi tersebut pemerintah dan masyarakat bisa membuat progran alternatif bagi anak-anak putus sekolah. Sebap, sebagai anak bangsa mereka memiliki hak sama mendaptkan pendidikan yang layak sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang                                                            15 A Murni Yusuf, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), h. 34-36 16 Alful, Penyebap Anak Putus Sekolah dan Cara Penangananya, ( Jakarta: Hidakarya Agung, 2012), h. 3 



 19  Sisdiknas yang menjelaskan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi warga negara dan setiap warga negara berhak mendapatkana pendidikan yang layak. Namun program ini, harusdisesuaikan hasil analisis faktor penyebab anak putus sekolah. Misalnya, bagi anak putus sekolah karena kurang biaya maka program ini yang dikembangkan adalah beasiwa penuh. Bukan bebas SPP saja tetapi biaya pendidikan secara keseluruhan.17 3. Mengubah paradigma dan konsep kurikulum, agar fleksibel, penerapan kurikulum perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa, baik dari sisi psikologis, sosiologis, maupun filosofis. Mungkin perlu kurikulum khusus bagi anak yang mengalami putu sekolah, terutama bagi siswa yang tidak bisa menguasai materi dalam kurikulum sekolah. 4. Mengubah paradigma dan konsep kurikulum, agar fleksibel, penerapan kurikulum perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa, baik dari sisi psikologis, sosiologis, maupun filosofis. Mungkin perlu kurikulum khusus bagi anak yang mengalami putu sekolah, terutama bagi siswa yang tidak bisa menguasai materi dalam kurikulum sekolah.                                                            17 UUD NO. 20 TH. (2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional 



 20  Sejalan dengan itu, berikut ini dijelaskan peran serta lembaga pendidikan, orang tua, dan pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah.18 1. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan  Roestaiyah mengatakan bahwa sekolah merupakan sebuah wadah untuk mendidik sejumlah orang dimana umur, pengetahuan, dan kcerdasanya kira-kira sama menurut rencana dan waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan guna mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan sekolah adalah: a. Memberantas buta huruf sehingga masyarakat dapat membaca dan menulis. b. Memberi pandangan dan mengembangkan wawasan siswa; c. Untuk menyiapkan keterampilan tertentu yang berguna bagi masa depan anak. d. Sarana peningkatan kesejahteraan 2. Peran orang tua dalam keluargaang tua memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar dalam menunjang kelangsungan kehidupan keluarga, tanggung jawab tersebut tidak hanya pemenuhan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psiskis anggota keluarga, termaksud didalamnya membimbing anak-anak untuk mencapai kesuksesan belajarnya.                                                            18 Yunus Mahmud, pendidikan dan pengajaranya, (Jakarta: Hidakarya agung, 2004).h.10 



 21  3. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah mendudukan posisi sentral rangka pemenuhan kebutuhan bagi warganya. Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain: perbaikan dan penyempurnaan, diakui selama ini kurikulum diterapkan secara merata tanpa memberi ruang referensi pada anak. Padahal perbedaan kondisi sosiologis dan psikologis anak sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Menurut Slameto bahwa dari sekian banyak tanggung jawab orang tua, pemenuhan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting, karena untuk menunjang kegiatan belajar sangat memerlukan biaya, misalnya untuk membeli alat-alat sekolah, uang serkolah, dan biaya-biaya lainya. Keluarga tidak mampu juga tidak dapat menyediakan tempat untuk belajar yang memadai, dimana tempat belajar itu merupakan salah satu sarana terlaksananya belajar secara efektif dan efisien.19  Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dimana faktor utama yang paling terpenting adalah faktor ekonomi karena dari faktor ekonomi tetsebut maka segala aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak yang sedang belajar atau yang sedang mengikuti proses pendidikannya akan terpenuhi. Upaya lainya yang lebih penting adalah penanganan anak yang terlanjur putus sekolah, beberapa pemerintah daerah telah merencanakan agar warganya tidak boleh ada anak putus sekolah biaya dan pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah. Disatu sisi program ini bagus dan perlu didukung. Namun pemerintah perlu memikirkan aspek keberlanjutan bagaimana agar anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah dasar nanti bisa membiayai dirinya sendiri.                                                            19 Nasution, Sosiologi Pendidikan,( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14 



 22  Anak putus sekolah berarti terjadi tindakan keluar dari sekolahnya dan tidak memiliki keinginan untuk sekolah. Hasibuan menyatakan bahwa anak putus sekolah berarti anak yang sementara berada dalam bangku sekolah tiba-tiba berhenti sekolahnya, yang mula-mula mereka kadang malas hadir kemudian lama kelamaan menjadi tingkat kemalasan yang paling dalam sehingga anak tersebut sudah tidak ingin lagi untuk bersekolah. Sedangkan menurut Soekanti mengatakan bahwa anak putus sekolah adalah anak yang tidak mampu mengadakan proses intraksi dengan lingkunganya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dimana ia berada. Pendapat Soekanti ini lebih menekankan bahwa proses interaksi antara teman di sekolah, dengan orang tua serta lingkungan sangat diperlukan agar anak tersebut dalam menghadapi persaoalan hidupnya ada pertimbangan-pertimbangan positif sehingga tidak sederajat dengan persoalannya. kepada lingkungan ia berada seperti lingkungan keluarga dalam hal ini Jadi interaksi anak dengan lingkungannya dapat memecahkn persoalan-persoalan yang dihadapinya, misalnya persoalan yang dihadapi di sekolahnya akan lebih mudah dipecahkan pada saat dilakukan interaksi kedua orang tua ataupun keluargaanya.20 Langkah awal penanganan yang bisa ditempuh adalah upaya penyadaran yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar anak dan orang tua siswa memahami pentingnya pendidkan. Sebap sebagian anak putus sekolah dipengaruhi rendahnya kesadaran anak dan orang tua mendapatkan pendidikan. pemetintah perlu memberikan keterampilan khusus sesuai minat dan bakat yang dimiliki siswa, pengembangan skill ini diterapkan bisa membuka lapangan kerja                                                            20 Malayu, SP, Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013),  h. 12 



 23  keluarga sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini dalam jangka panjang bisa memperbaiki ekonomi keluarga yang akhirnya bisa memperbaiki ekonomi keluarga dan bisa membiayai anak secara mandiri. Pemerintah perlu mengambil kebijakan mendirikan sekolah khusus bagi anak yang putus sekolah pada masing-masing daerah. Konsep pendidikan ini disesuaikan karakteristik dan problematika anak. Misalnya, bagi anak yang bekerja membantu orang tuanya maka sekolah wajib masuk sore hari, dan bagi anak yang kemampuan akademiknya rendah materinya maka harus di sesuaikan.21 
B. Belajar Dalam Islam 1.  Pandangan Islam Tentang Pentingnya Pendidikan Dalam dunia pendidikan menurut pandangan islam yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua, hal ini terdapat pada Al-Qur’an surah At-Tahrim: 6 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#þθè% ö/ ä3|¡à�Ρr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ2 $pκ ö� n= tæ îπs3Í× ¯≈ n= tΒ ÔâŸξÏî 
×Š# y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t�tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪     Artinya: “ Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaiat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan- Nya kepada mereka  dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan.22  Dari ayat diatas, menerangkan bahwa orang tua berkewajiban mendidik anak dengan menjaga dari api neraka dan memberikan pendidikan yang baik                                                            21 A Murni Yusuf, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, ( Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), h. 34-36 22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Q.S At-Tahrim. 6 



 24  sehingga diharapkan menjadi generasi-generasi yang baik sesuai dengan ajaran islam. Dalam sunnah Rasulullah pun, selalu memberikan komitmen dan perhatian besar terhadap pendidikan. Fakta yang terbesar dapat terlihat dengan terangkatnya bangsa Arab kepada tingkat peradaban yang lebih tinggi serta memperkenalkan sendi-sendi dibidang pendidikan yang saat itu masih memprihatinkan. Pada sisi lain persoalan pendidikan merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat, dan untuk menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan sebap untuk skarang ini masyarakat muslim sangat terbelakang dalam dunia pendidikan.23 Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradap akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-institusi tersebut masih belum berproduksi individu-individu yang beradap. Sebapnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradap, terabakan dalam tujuan institusi pendidikan.24 Pendidikan menurut pandangan islam merupakan,hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat islam. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah SWT, karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar dasar ilmu pengetahuan maka kemungkinan besar mereka akan tahu dan lebih mengerti akan terciptanya seorang hamba yang beriman. Untuk itu maka                                                            23 Munzir Hitami, Pendidikan Islam, ( Yogyakarta: Infinite Press, 2004), h 25 24 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 5  



 25  seseorang harus mempunyai suatu pengetahuan, yang mana pengetahuan tersebut merupakan perlengkapan dasar manusia dalam menempu kehidupan ini. Dengan demikian pemerintah menginginkan bahwa kualitas dan kuantitas suatu bangsa dalam hal ini pendidikan haruslah ditingkatkan.dengan begitu maka pendidikan suatu bangsa memiliki makna pendidikan yang sangat tinggi.terutama untuk mengembangkan dan membangun generasi penurus cita cita perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, sehingga mengangkat harkat dan martabat bangsa.25 Pendidikan itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan islam yang dapat dipelajari oleh semua kalangan. Pengertian pendidikan bahkan dapat diperluas cakupanya sebagai aktivitas dan fenomena, dan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental, dan sosial sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak, yang kedua pengertian pendidikan ini harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai islam yang bersumber Al-Qur’an dan As-Sunnah (Hadits).26 Bagaimana cara mengenalkan Allah SWT  dalam kehidupan anak? a. Menciptakan hubungan hangat dan harmonis (bukan memanjakan)                                                            25 Ibid, 100 26 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 34 



 26  Jalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak, bertutur kata yang lembut, dengan anak, bertutur kata yang baik, dan bertingkah laku positif. Hadits Rasulullah: “Cintailah anak-anak kecil dan sayangilah mereka.” (H.R. Bukhari).  Dari hadits diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, barang siapa yang mempunyai anak kecil, hendaklah ia turut berlaku kekanak-kanakan kepadanya. b. Menghadirkan Allah pada saat kerja rutin Seperti kita bersin katakanlha Alhamndulllah. Ketika kita memberikan uang jajan katakanlah bahwa uang itu titipan Allah jadi harus dibelanjakan dengan baik seperti beli roti atau hal-hal yang lainya. c. Memanfaatkan momen religious Seperti shalat bersama, tarawih bersama di bulan ramadhan, tadarus, buka shaum bersama. d. Memberi kesan yang positif Dan kenalkan sifa-sifat baik Allah SWT jangan mengatakan “Nanti Allah marah kalau kamu berbohong” tapi katakanlah “Anak yang jujur akan pasti disukai oleh Allah SWT. e. Beri teladan Anak akan bersikap baik jika orang tua atau oang-orang yang ada disekelilingnya bersikap baik juga karena anak juga menjadikan orang tua model atau contoh bagi kehidupanya. f. Kreatif dan terus belajar 



 27  Sejalan dengan perkembangan anak, anak akan terus banyak memberikan pertanyaan. Sebagai orang tua tidak boleh bosan dengan pertanyaan-pertanyaan anak malah kita harus dengan bijaksana menjawab segala pertanyaanya dengan mengikuti perkembanan zaman.27 
2. Tujuan Pendidikan Menurut Pandangan Islam Menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan umum pendidikan dalam pandangan islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut pandangan islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan Allah diri ialah beribadah kepada Allah.28  Jadi dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, pendidikan menurut pandangan islam adalah semua hamba Allah haruslah selalu berida kepadanya da selalu mensyukuri setiap apa yang telah diberikan kepada kita.  Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah.  Menurut Jalal menyatakan bahwa sebagian orang mengira ibadah itu terbatas pada menunaikan shalat, shaum pada bulan ramadhan, mengeluarkan zakat, ibadah haji, serta mengucapkan syahadat.29   Dari pendapat diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa, setiap insan yang ada didunia harus bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah dan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangnya. 

                                                            27 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), h. 29 28 Abuddin Nata, M.A, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta: Cet. I, Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 13 29 Jalal, Filsafat dan pendidikan Islam, (Bandung: CV. Citra Sarana Grafika, 2003), h. 54 



 28   Menurut Al- Syaibani tujuan pendidikan menurut pandangan islam yaitu: a. Pendidikan yang berkaitan dengan individu, yang mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. b. Pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat, yang mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat memperkaya pengalaman masyarakat. c. Pendidikan yang mencakup professional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat.30 Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkn bahwa pendidikan menurut pandangan islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut pandangan islam tentang pendidikan adalah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah yang  dimaksud menghambakan Allah adalah beribadah kepada Allah. Pendidikan merupakan persoalan penting dalam hidup dan kehidupan. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk  mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan  merupakan wahana, sarana, dan proses, serta alat untuk mentransfer warisan umat dari nenek moyang kepada anak cucu dan dari orang tua kepada anak. Pendidikan tidak berada dalam ruang hampa, artinya pendidikan                                                            30 Al Syaibani, Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 4 



 29  selalu berada dalam konteks. Tetapi penerapan secara mentah-mentah sistem pendidikan yang diimpor seperti layaknya peralatan, perlengkapan, merupakan awal kebinasaan umat. Sistem pendidikan seperti ini hanya akan melahirkan generasi muda  yang tidak mempunyai jati diri dan kepribadian.31 Pendidikan sebagai proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan  manusia untuk mampu memikul taklik sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Untuk maksud tersebut, manusia diciptakan lengkap dengan potensinya lengkap dengan potensinya yang berupa akal dan kemampuan belajar.32 Secara ringkas, pendidikan dalam pandangan islam memiliki asas, prinsip, dan tujuan  sebagai berikut: a. Asas-asas pendidikan menurut pandangan islam adalah melaksanakan  perintah Allah SWT beriaadah kepda Allah, ikhlas dan mengharap ridha Allah, ilmu yang benar yang diridhai oleh Allah. b. Adapun tujuan pendidikan menurut pandangan islam adalah tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses pendidikan dalam rangka mempersipkan dirinya dalam kehidupan di akhirat, tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dan dengan tingkah laku masyarakat umumnya serta perubahan-perubahan yang didinginkan pada pertumbuan pribadi, pengalaman dan kemajuan hidup.33 Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah merupakan suatu tujuan hidup untuk individu yang lebih baik untuk masa depan mereka.                                                            31 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130 32 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam, ( Bandung: Trigenda Karya, 2004), 23 33Abdul Rachman Saleh, Tujuan dan Prinsip Pendidikan, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 21 



 30  
3. Motivasi Belajar Anak dalam Islam Motivasi dalam pandangan islam ialah dorongan psikologis yang membuat seseorang mencari dan memikirkan Allah SWT. Sebagai pencipta alam semesta, dorongan untuk ,menyembah, meminta pertolongan, dan meminta segala sesuatu. Sebagai umat islam, yang paling tepat untuk dijadikan sebagai motivator adalah Nabi Muhammad SAW dimana beliau adalah sosok yang paling sempurna untuk dijadikan panutan sehingga tidak salah jika beliau diberi juluka” Uswatun 

Khasanah” yang artinya suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah contoh sosok motivator yang dapat menjalankan peranya sebagai Rasul, kepala keluarga, pedagang, dan guru bagi segenap umat muslim tanpa menomor dua kan salah satunya, maka dapat kita jadikan sebagai motivator dalam beribadah.34 Contoh motivasi anak dalam pandangan islam diantaranya ialah: a) Keinginan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Nya b) Bekerja keras untuk mendapat rejeki halal yang di ridhoi Nya c) Keinginan untuk terhindar dari sifat-sifat buruk d) Motivasi memelihara diri dari kemusyrikan, kemunafikan, dan kekufuran.  Islam mengganggap bahwa agama tidak akan mendapat tempat yang baik apabila orang-orang islam mempunyai pengetahuan yang matang dan fikiran yang sehat. Allah senantiasa dekat dengan para hamba Nya, Allah member petunjuk bagi hamba Nya yang beriman pada Nya, Allah juga memerintahkan hamba Nya                                                            34 Sardiman, A. M, Interaksi dan Motivasi dalam Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 65 



 31  untuk senantiasa yakin dalam menajalani hidup dan yakin akan kehidupan di akhirat nanti. 35berikut ayat tentang motivasi anak dalam pandangan islam, terdapat dalam Q.S At-Taubah: 40:  
āω Î) çνρã� ÝÁΖs? ô‰s)sù çνt�|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµy_ t� ÷zr& tÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 š† ÎΤ$rO È ÷ oΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ † Îû 

Í‘$ tóø9 $# øŒ Î) ãΑθ à)tƒ ÏµÎ7 Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷βt“ øtrB āχÎ) ©!$# $ oΨyètΒ ( tΑt“Ρr' sù ª! $# … çµtGt⊥‹ Å6y™ Ïµø‹ n=tã 
…çνy‰−ƒ r& uρ 7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρt� s? Ÿ≅ yèy_uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 š Ï%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 4’n? ø��¡9$# 3 èπ yϑÎ=Ÿ2uρ «!$# 
š†Ïφ $ u‹ù=ãè ø9 $# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪     Terjemahnya. Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat diatas penulis dapat disimpulkan bahwa, ketika meghadapi sesuatu ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran darinya, kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbalik dari Nya. Peranan motivasi dalam kehipan dapat dilihat dalam QS, Ar-Ra’d: 11. 

3 āχ Î) ©!$# Ÿω ç�Éi� tóãƒ $tΒ BΘ öθs) Î/ 4 ®Lym (#ρç� Éi� tóãƒ $tΒ öΝÍκ Å¦ à�Ρr' Î/  Terjemahnya.: “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kamu sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”36                                                            35 Muhammad Al-Ghazali,  Akhlaq Seorang Muslim, ( Semarang; Wicaksana, 1993), h. 445 36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dam Terjemah, Q.S Ar-Ra’d. 11 



 32  Dari ayat diatas penulis dapat menyimpulka bahwa, ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak tanduknya. Menurut Ibrahim El-Fiky dalam bukunya menyebutkan bahwa ketika seseorang memiliki motivasi dan dorongan psikologis maka semangat akan lebih banyak kemampuan akan lebih besar dan pengetahuan yang lebih baik. Sebaliknya, jika semangatnya lemah, maka seseorang itu tidak akan memiliki kemampuan dan kosentrasi hanya bertuju unuk hal negative saja, maka pekerjaan pun menjadi jelek.37 Ada beberapa motivasi dalam pandangan islam adalah sebagai berikut: a) Motivasi sosiologis yaitu: Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Diantara ciri-ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia adalah motivasi sosiologis.  b) Motivasi menjaga diri yaitu: Allah SWT menyebutkan pada sebagian ayat Al-Qur’an tentang motivasi-motivasi fisiologis yang terpenting yang berfungsi menjaga individu dan kelangsungan hidupnya. Misalnya lapar, dahaga, bernapas dan rasa sakit. c) Motivasi Menjaga Kelangsungan Hidup yaitu: Allah SWT menciptakan motivasi-motivasi dasar yang merangsang manusia untuk                                                            37 Ibrahim El-Fiky, 10 Keys To Ultimate Sucsses Terj, 2011), h. 57 



 33  menjaga diri yang mendorongnya menjalankan dua hal yang terpenting yakni hal-hal yang berhubugan dunia untuk sekarang ini.38 Ada beberapa peran motivasi dalam pandangan islam dalam kehidupan seorang  anak sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Motivasi sebagai pendorong seorang anak dalam melakukan sesuatu, sehingga menjadi unsur yang terpenting dan tingkah laku atau tindakan seorang anak. b) Motivasi bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan hidup seorang anak itu sendiri untuk mencapai kehidupanya untuk yang lebih baik lagi. c) Motivasi berfungsi sebagai penguji sikap seorang anak dalam beramal benar atau salah sehingga bisa dilihat kebenaranya dan kesalahanya anak itu sendiri. d) Motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan oleh anak itu sendiri baik atau buruk. Jadi motivasi itu berfungsi sebagai pendorong penentu kehidupan yang akan dialami oleh seorang anak itu sendiri.39 
4. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar anak dalam Islam Manusia sebagai makhluk sosial, yang selalu berinteraksi dengan lingkunganya, sudah barang tentu akan mendapatkan pengaruh-pengaruh dari lingkungannya tersebut. Begitu juga dalam hal motivasi, setiap individu akan                                                            38 Abdul Hamid Mursi, Motivasi dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2012), h. 32 39 Aden Wijaya, Peran Motivasi dalam Islam, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), h. 4 



 34  mendapat pengaruh dari lingkunganya. Diantaranya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Raymond J. dan Judith H. Jaynes antara lain adalah: a) Budaya atau lingkungan yang merupakan sebuah komunitas masyarakat pasti memiliki sebuah nilai-nilai atau budaya yang mewarnai dan bahkan menjadi sebuah kekhasan baginya. Kaitanya dengan dunia pendidikan, sesungguhnya budaya sebuah masyarakat tadi sangat mempengaruhi cara berfikir, bertingkah laku dan juga motivasi belajar bagi anak. b) Keluarga yang merupakan sebuah komunitas yang sangat dekat dengan anak. Nuansa atau suasana sebuah keluarga pasti sangat mempengaruhi si anak. Aktivitas keluarga akan menjadi salah satu acuan dalam aktivitas anak, termaksud dalam ketekunan dan motivasi belajar. c) Sekolah yang merupakan salah satu faktor yang sangat kuat di dalam mempengaruhi motivasi belajar anak. Hal ini meliputi peraturan sekolah, karakter anak yang lain, orang tua, dan seluruh keluarga yang ada disekitar yang ada. d) Diri sendiri yang merupakan anak yang mudah termotivasi belajarnya tetapi ada juga susah untuk mendapatkan motivasi ada hasil interaksinya  dengan lingkungan.40 Beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk mengikuti sebuah pendidikan adalah sebagai berikut: a) Cita-cita/ aspirasi anak itu sendiri yaitu motivas yang tampak pada keinginan anak yang sejak kecil, seperti keinginan bermain. Keberhasilan                                                            40 Raymond J. Judith H. Jaines, Hasrat Untuk Belajar, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 24 



 35  mencapai keinginan tersebut meumbuhkan keinginan bergiat, bahkan untuk dikemudian hari menimbulkan cita-cita dikemudian hari. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa dan nilai-nilai kehidupan b) Kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri dalam hal ini keinginan seorang anak perlu dibarengi kemampuan dan kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi kemampuan mengenal dan mempelajari sesuatu yang benar. Maka dengan kemampuan anak yang dimiliki sehingga bisa meningkatkan motivasi dalam diri anak tersebut. c) Kondisi anak itu sendiri yanitu kondisi yang meliputi kondisi jasmaniah dan rohani mempengaruhi motivasi belajar anak. Seorang sakit, lapar atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. d) Kondisi lingkungan anak yang ada disekitar dimana lingkungan anak yang dapat berubah keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, bencana alam, tempat tinggal, dan sekolah yang indah. Dengan lingkungan yang tentram, tertib, dan indah maka semangat belajar akan mudah diperkuat.41 Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi motivasi anak itu sendiri adalah kebutuhan. Setiap tindakan yang merupakan perwujudan dari motivasi adalah didasari pada kebutuhan. Manusia tidak termotivasi untuk mencapai sesuatu dari tindakan serta pikiranya itu.                                                            41 Sardiman, AM. Integrasi dan Motivasi Belajar, ( Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003), h. 89 



 36  
B. Kajian Relevan Pada bagian ini peneliti mencantumkan beragai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian  yang hendak di lakukan, kemudian membuat ringkasanya, baik penelitian yang sudah di publikasikan (skripsi, tesis, desertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan hal ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. 1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mery Elike Eelyn, dengan hasil tesis dengan judul” Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah pada 

sekolah Menengan Pertama di SMPTN 4 dan SMP Taman Siswa Jakarta 

Pusat.”  Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa yang pertama identifikasi faktor internal yang ada menunjukan bahwa yang menjadi penyebab anak putus sekolah faktor siswa yang tidak menyukai sekolah karena merasa dikucilkan oleh teman-teman sehingga membuat mereka tidak nyaman berada di lingkungan sekolah tersebut, yang kedua adalah faktor eksternal yang ada diperkirakan yang berhubungan dengan penyebap anak putus sekolah pada tingkat SMP adalah faktor ekonomi merupakan penyebab utama anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan mereka, serta faktor sosial budaya (masyarakat), sedangkan faktor yang lainya adalah faktor sekolah itu sendiri yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Hal ini di buktikan dengan kurang terciptanya lingkungan sekolah yang kurang kondusif untuk lingkungan siswa SMP dan juga kurangnya 



 37  motiasi yang diberikan oleh guru dalam melakukan poroses belajar mengajar di sekolah. 2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fathul Kamil dalam skripsinya yang berjudul.” Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat SMP 

di Kelurahan Kedaung Kecmatan Kemiling Kota Bandar Lampung.” Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan adalah: penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebapkan anak putus sekolah seperti pendapatan orang tua, banyaknya tanggungan dari keluarga dan jarak rumah ke sekolah. Hasil penelitian dari keempat masalah diatas yang dikemukakannya, yang menjadi faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah banyaknya tanggungan keluarga, pendidikan orang tua dan pendapatan orag tua, sedangkan jarak dari rumah ke sekolah bukan menjadi faktor penyebab, karena jaral kesekolah tidak tergolong jauh. Penelitian ini akan membahas tentang  permasalahan sosial eknomi orang tua anak putus sekolah yang menyebapkan anak putus sekolah, faktor yang dimaksud adalah pendapatan oang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan jarak rumah ke sekolah yang menjadi faktor utama anak putus sekolah di desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way  Kanan tahun 2014. Jadi, berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ada korelatif positif antara pembahasan keduanya dimana, pembahasan penelitian pertama membahas tentang faktor-faktor penyebap putus sekolah pada tingkat SMP dalam hal ini yang ada kaitanya dengan faktor internal 



 38  dan eksternal, sedangkan penelitian kedua membahas tentang faktor-faktor penyebap anak putus sekolah dalam hal ini yang ada kaitanya dengan faktor pendapatan orag tua, jarak rumah ke sekolah, banyaknya tanggungan keluarga. Dari penelitian yang relevan tersebut, peneliti sebelumnya sama-sama membahas tentang bagaimana faktor-faktor penyebap anak putus sekolah yang membedakan dari penelitian keduanya adalah yang di fokuskan dari penelitian pertama yang membahas tentang faktor internal dan eksternal sedangkan penelitian yang kedua membahas tentang pendapatan oang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan jarak rumah ke sekolah yang menjadi faktor utama anak putus sekolah di desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tahun 2014. 
C. Kerangka Pikir Kerangka pikir penelitian merupaakan kerangka yang mendasari operasioanl penelitian yang merupakan sejumlah asumsi proses atau proposisi yang di yakini kebenaranya sehingga dapat mengarahkan alur pikir dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup asumsi dan konsep yang akan diteliti terkait analisis penyebap anak putus sekolah yang terdiri dari faktor internal dan eksternal yang tergambarkan sebagai berikut:    



 39  Bagan kerangka pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Faktor Internal Faktor Eksternal Motivasi atau minat Kurangnya perhatian orang tua Keadaan ekonomi orang tua Lingkungan masyarakat Jarak rumah kesekolah Malas pergi di sekolah 
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