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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tegnologi telah mempercepat 

moderenisasi dalam segala bidang penemuan baru. Penemuan baru, 

khususnya dalam bidang komunikasi akan mempercepat frekwensi 

komunikasi dengan bangsa lain dan kemudian akan berdampak pada 

kegoncangan dalam kehidupan berbangsa. Berbagai perkembangan itu 

semakin kuat sejalan dengan tuntutan reformasi dan globalisasi. Untuk itu 

mutlak diperlukan sumberdaya manusia yang responsif, kompetitif, dan 

memiliki mobilitas tinggi dalam berfikir maupun bertindak, sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dan kontruktif dalam proses reformasi dan globalisasi. 

Dalam kontek inilah diperlukan berbagai upaya membina dan membangun 

generasi muda yang tangguh dan mumpuni sebagai sumberdaya manusia 

yang dapat dihandalkan.  

Pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena 

melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. 

Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan peningkatan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan 



pendidikan nasional yang berorentasi pada peningkatan kualitas hasil 

pendidikan.  

Kita semua tahu dan sadar bahwa saat ini hidup di era teknologi, 

sarana komunikasi mulai dari yang sederahana sampai yang canggih telah 

berkembang dengan pesat. Di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi harus ditunjang oleh kemampuam pemanfaatan, pengembangan, 

dan penguasaan teknologi. Dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU 

(20 : 2003) tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi meengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa  yang bermanfaat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta did ik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, beraklak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Masyarakat indonesia terdiri dari berbagai latar belakang sosial 

ekonomi, masing-masing keluarga berbeda latar belakang ekonominya. Ada 

keluarga yang latar belakang sosial ekonominya memadai, sehingga 

menyediakan fasilitas pendidikan juga memadai. Sebaliknya ada pula 

keluarga yang sosial ekonominya sangat rendah, sehingga tidak dapat 

memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, bahkan 

sekolah pun tidak. 

Rendahnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia cukup 

besar dan merata hal ini menjadi semakin parah sejak tahun 1998 ketika 

krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah, harga-



harga naik semakin tinggi sehingga daya beli masyarakat sangat kurang, 

termasuk kemampuan masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya. 

Karena itu akibat krisis ekonomi menyebabkan tidak sedikit anak-anak yang 

putus sekolah. 

Selain kemampuan ekonomi orang tua, ada faktor lain yang sedikit 

banyak berpengaruh putus sekolah, yaitu motivasi belajar yang bersangkutan 

sebagai faktor intern. Motivasi sebagai pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan kegiatan. Dengan motivasi belajar yang tinggi akan memberikan 

semangat bagi anak yang bersangkutan untuk tetap bersekolah walaupun 

dengan ekonomi yang tidak memadai. Berbeda dengan anak yang motivasi 

belajarnya rendah, maka semangat untuk bersekolah juga rendah, yang pada 

akhirnya berpeluang besar untuk putus sekolah. Dengan demikian 

kemampuan ekonomi keluarga dan motivasi anak mempunyai pengaruh 

peran yang sangat besar terhadap terjadinya putus sekolah. 

Masyarakat didesa Dedel kecamatan Dawe kabupaten Kudus terdiri 

dari keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, 

hal ini karena sumber mata pencaharian yang berbeda-beda pula ada yang 

bermata pencaharian petani, pedagang, wira usaha, PNS, dan lain 

sebagainya. 

Sejak tahun 1998 angka anak putus sekolah menjadi meningkat seiring 

dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada awal 1998 angka putus 

sekolah mencapai 20 orang dari keseluruhan anak usia sekolah. Hal itu 

meningkat pada tahun 1999 sebanyak 30 orang anak usia sekolah, hingga 

tahun 2003 jumlah anak usia sekolah sebanyak 70 anak usia sekolah. 

Menurut laporan dari Rakor Tim Gerakan Percepatan Penuntasan Wajar 

Diknas 9 tahun dan  



Penuntasan Buta Aksara tahun 2008, bahwa faktor penyebab anak usia 

sekolah putus sekolah adalah faktor ekonomi yaitu wali murid yang kurang 

mampu, faktor goegrafis yaitu lokasi antara tempat tinggal siswa dan 

sekolahnya cukup jauh serta faktor kesadaran orang tua murid terhadap 

pendidikan anak masih rendah ( www.putus sekolah.com.). 

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai PENGARUH KEMAMPUAN EKONOMI 

KELUARGA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 

KECERENDUNGAN PUTUS SEKOLAH DI DESA DEDEL 

KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Putus sekolah pada anak usia sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor 

yang saling terkait, baik yang berasal dari diri terdiri terdidik (internal) 

maupun yang berasal dari luar diri si terdidik (eksternal). Secara lebih terinci 

dari faktor internal dan eksternal tersebut seperti misalnya faktor kecerdasan, 

prestasi yang diperoleh di sekolah, minat dan motivasi belajar sisiwa 

pergaulan dan hubungan dalam keluarga , perhatian orang tua, fasilitas yang 

dimiliki, tingkat pendapatan dalam keluarga dan lain sebagainya. Dalam 

kontek ini tentu saja masih banyak lagi masalah-masalah yang banyak 

ditemukan antara lain : 

1. Kemampuan ekonomi keluarga yang rendah. 

2. Motivasi belajar yang masih rendah. 

3. Kecendrungan putus sekolah yang masih tinggi. 

 



C. Pembatasan Masalah dan Fokus Masalah 

Sebagaimana rumusan judul diatas, terkait bahwa permasalahan yang 

terkait didalamnya sangat luas, sehingga tidaklah mungkin semuanya dapat 

terselesaikan, karena itu untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran 

yang berbeda-beda, sehingga terjadi penyimpangan dari judul diatas, maka 

perlu pembatasan masalah dan pemfokusan masalah, sekaligus persoalan 

yang diteliti menjadi jelas dan terfokus. Dalam hal ini penulis membatasi 

ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut : 

1. Kemampuan keluarga yang di maksud penulis adalah tingkat pemenuhan 

kebutuhan keluarga dengan melihat dari sudut pandang pendapatan 

perkapita, tingkat pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, serta 

hiburan. 

2. Motivasi belajar merupakan salah satu bentuk dorongan yang dapat 

menumbuhkan anak didik mempunyai keinginan untuk belajar, meliputi 

motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu 

anak, dan motivasi ektrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar 

individu anak. 

3. Kecendrungan putus sekolah merupakan kemungkinan anak usia sekolah 

untuk berhenti sekolah yang sedang dijalani sebelum tamat program 

studinya di desa Dedel kelurahan Lau kecamatan Dawe kabupaten 

Kudus.    

 

 



 

D. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada 

dalam penulisan karya ilmiah,  karena permasalahan merupakan fokus dan 

arah penelitian. Maka itu seorang peneliti sebelum melakukan penelitian 

harus mengetahui terlebih dahulu permasalahanya. Dengan permasalahan 

yang jelas, maka proses pemecahanya akan terarah dan terfokus. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Adakah  pengaruh kemampuan ekonomi keluarga terhadap 

kecenderungan putus sekolah di desa Dedel kelurahan Lau kecamatan 

Dawe kabupaten Kudus tahun 2008 ?. 

2) Adakah  pengaruh  motivasi belajar terhadap kecenderungan putus 

sekolah di desa Dedel kelurahan Lau kecamatan Dawe kabupaten 

Kudus tahun 2008 ?. 

3) Adakah  pengaruh kemampuan ekonomi keluarga dan motivasi belajar 

terhadap kecenderungan putus sekolah di desa Dedel kelurahan Lau 

kecamatan Dawe kabupaten Kudus tahun 2008 ?. 

 

 

 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan sasaran untuk merealisasikan 

aktivitas yang akan dilaksanakan suatu penelitian, sehingga diperlukan 

perumusan yang jelas dan tepat . Karena tujuan berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti maka tujuan merupakan bagian penting 

dalam penelitian, sehingga dengan tujuan yang ada, akan dapat bekerja 

secara terarah baik dalam mencari data-data sampai pemecahan masalahnya. 

Tujuan yang di maksud adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan ekonomi keluarga terhadap 

kecenderungan putus sekolah di desa Dedel kelurahan Lau kecamatan 

Dawe kabupaten Kudus tahun 2008 ?. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  motivasi belajar terhadap kecenderungan 

putus sekolah di desa Dedel kelurahan Lau kecamatan Dawe kabupaten 

Kudus tahun 2008 ?. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan ekonomi keluarga dan 

motivasi belajar terhadap kecenderungan  putus sekolah di desa Dedel 

kelurahan Lau kecamatan Dawe kabupaten Kudus tahun 2008 ?. 

 

 

 

 

 

 



F. Manfaat Penelitian 

 Dalam suatu penelitian, diharapkan menghasilkan suatu yang 

bermanfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis. 

a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

kususnya mengenai pengaruh kemampuan ekonomi keluarga dan 

motivasi belajar terhadap kecenderungan putus sekolah pada anak 

usia sekolah. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya kemampuan 

ekonomi keluarga dan motivasi belajar terhadap kecenderungan 

putus sekolah pada anak usia sekolah. 

b. Dapat dijadikan bahan untuk mengatasi problem besarnya putus 

sekolah, kususnya di desa Dedel kelurahan Lau kecamatan Dawe 

kabupaten Kudus. 

c. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta 

didik dan pada masyarakat umumnya. 

 

 




