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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi 

penyebab putus sekolah dan dampak negatifnya bagi anak di Desa Kalisoro 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini berjenis 

kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Subjek dalam penelitian ini adalah 

anak-anak putus sekolah, orang tua yang memiliki anak-anak putus sekolah, serta 

tokoh masyarakat di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar. Objek dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang 

menyebabkan anak putus sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar dan dampak negatifnya.  Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Penelitian ini menggunakan 

dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dan teknik atau 

metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab putus sekolah 

pada anak di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

terdiri dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor internal terdiri dari 

rendahnya motivasi/ minat anak untuk bersekolah dan mengidap suatu penyakit. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor 

eksternal terdiri dari: a) keterbatasan ekonomi, b) sosial/ budaya, dan c) 

geografis. Dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak putus sekolah di Desa 

Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar terdiri dari: a) 

rendahnya wawasan/ pengetahuan anak, b) menciptakan pengangguran, c) 

kenakalan remaja, dan d) anak menjadi pengemis. 

 

Kata kunci: pendidikan, anak, putus sekolah, dampak. 

 

 

 

 
 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun 

sebuah negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah 

satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 Ayat 

(1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan 

tingkat kecerdasannya”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak Indonesia 

berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat 

yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, serta gender. 

Realitasnya masih ada sebagian orang tua yang tidak memperhatikan 

pendidikan bagi anak. Menurut laporan tahun 2012 di Indonesia masih terdapat 

sekitar 2,3 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah (Unicef, 2012:9). 

Putus sekolah menjadi masalah yang cukup serius karena ironis dengan usaha 

pemerintah yang gencar untuk memajukan pendidikan nasional. Putus sekolah 

disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan 

sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. 

Pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari Program Wajib Belajar. 

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menganggarkan APBN sebanyak 20% 

untuk pendidikan. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan 

beberapa undang-undang yang mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi anak, 

masih belum optimal jika melihat realitas sebagian anak-anak terutama di 

pedesaan yang putus sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai faktor penyebab putus sekolah 

serta dampak negatifnya bagi anak di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar. Dipilihnya Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar sebagai tempat penelitian, mengingat di lokasi tersebut 

masih terdapat anak-anak yang mengalami putus sekolah.  



 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Kalisoro 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimanakah dampak negatifnya bagi anak yang putus sekolah di Desa 

Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar? 

 

Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di 

Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak negatifnya bagi anak yang putus sekolah di 

Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kurang 

lebih empat bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014. 

 

Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode studi 

kasus. Menurut Sukmadinata (2011:94), penelitian kualitatif ditujukan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan yang 

diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran dan persepsinya. Penelitian Kualitatif ini menggunakan desain studi 

kasus. 



Strategi penelitian merupakan cara untuk memperoleh atau mengumpulkan 

data-data yang menjadi objek, subjek, variabel serta masalah yang diteliti agar 

data yang diperoleh lebih terarah ketujuan yang hendak dicapai. Strategi 

penelitian ini dikatakan studi kasus tunggal, karena memusatkan perhatian pada 

satu kasus pada satu tempat. Kasus yang dimaksud adalah faktor-faktor penyebab 

putus sekolah dan dampak negatifnya bagi anak di Desa Kalisoro Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak putus sekolah, orang tua yang 

memiliki anak-anak putus sekolah, serta tokoh masyarakat di Desa Kalisoro 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Sedangkan objek dalam 

penelitian ini meliputi: faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di 

Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan dampak 

negatifnya. 

 

Sumber Data 

Narasumber yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah anak-

anak putus sekolah, orang tua yang memiliki anak-anak putus sekolah serta tokoh 

masyarakat di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, meliputi metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Kemudian, Nasution sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2011:223) memaparkan 

mengenai instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, sebagai 

berikut,“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu 

semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 



sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang 

serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu 

sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”. 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Maryadi dkk.(2010:15), “teknik analisis data yang dominan 

dalam penelitian kualitatif adalah teknik analisis non statistik”. Penelitian ini  

menggunakan  model  analisis  interaktif dari  Miles  dan Huberman (1984). 

Menurut Idrus, (2009: 147-152), model analisis interaktif yang berupa tahap 

pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan  penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab putus sekolah pada 

anak di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar terdiri 

dari dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab putus sekolah yang 

berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor internal tersebut terdiri dari: 

rendahnya motivasi dan minat anak untuk bersekolah dan mengidap penyakit.  

1) Rendahnya motivasi dan minat anak untuk bersekolah. Faktor penyebab 

putus sekolah pada Amanda Dewi Astusi dan Cendy Galuh Pamungkas 

adalah karena rendahnya minat yang ada dari dalam diri untuk bersekolah. 

Rasa malas untuk belajar di sekolah membuat Amanda dan Cendy 

memutuskan untuk berhenti sekolah. 

2) Mengidap suatu penyakit. Faktor penyebab putus sekolah pada Safira 

Cynthia Wijaya adalah karena sejak lahir menyandang cacat mental 

sedangkan Burit Nidia Wati menderita sakit tipes yang sering kambuh. Hal 

tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pada 

Burit dan Safira.  



b. Faktor eksternal. Faktor ekstrenal merupakan faktor penyebab putus sekolah 

yang berasal dari luar diri anak. Faktor eksternal tersebut terdiri dari: 

keterbatasan ekonomi orang tua, faktor sosial dan budaya serta faktor 

geografis.  

1) Keterbatasan ekonomi orang tua. Faktor penyebab putus sekolah pada Sri 

Lestari dan keenam saudaranya serta Cendy Galuh Pamungkas dikarenakan 

ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah. Menurut Beebey 

(1982:176), putus sekolah lebih merupakan masalah sosial-ekonomi dari 

pada masalah pendidikan, karena mayoritas penyebab umum terjadinya 

putus sekolah adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi.  

2) Faktor sosial/ budaya. Faktor penyebab putus sekolah pada Ratno dan Fitri 

dikarenakan pengaruh pola pikir dan budaya orang tua/ masyarakat yang 

tidak begitu mementingkan pendidikan bagi anak.  

3) Faktor geografis. Putus sekolah yang terjadi pada Amanda Dewi Astuti  dan 

Burit Nidia Wati juga disebabkan karena faktor geografis yaitu jarak sekolah 

yang jauh dari rumah menjadikan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan.  

2. Mendeskripsikan Dampak-dampak Negatif Akibat Putus Sekolah pada Anak 

di Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

Dampak-dampak negatif akibat putus sekolah pada anak di Desa Kalisoro 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar terdiri dari: 

a. Terbatasnya  wawasan atau pengetahuan pada anak 

b. Menciptakan pengangguran 

c. Menimbulkan kenakalan remaja 

d. Anak menjadi pengemis 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari berbagai permasalahan antara lain sebagai berikut: 



1. Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah pada Anak di Desa Kalisoro Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

a. Faktor internal. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa dari suatu 

lembaga pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan atau 

program belajarnya ke jenjang berikutnya yang disebabkan oleh berbagai 

faktor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor internal 

yang muncul sebagai penyebab putus sekolah pada anak di Desa Kalisoro 

Kecamatan Tawangmanagu Kabupaten Karanganyar adalah rendahnya 

motivasi/ minat anak untuk bersekolah dan mengidap suatu penyakit. 

b. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab putus sekolah 

yang berasal dari luar diri anak. Faktor eksternal yang muncul sebagai 

penyebab putus sekolah pada anak di Desa Kalisoro Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yaitu: keterbatasan ekonomi orang 

tua, faktor sosial/ budaya dan faktor geografis. 

2. Dampak Negatif bagi Anak Putus Sekolah di Desa Kalisoro Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

Putus sekolah pada anak yang disebabkan karena faktor internal dan 

eksternal menimbulkan beberapa dampak negatif. Dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat putus sekolah pada anak di Desa Kalisoro Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yaitu kurangnya wawasan/ 

pengetahuan, menciptakan pengangguran, kenakalan remaja dan anak menjadi 

pengemis. 

 

Saran 

Dampak negatif akibat putus sekolah pada anak menjadi suatu masalah 

yang dapat mengganggu perkembangan anak baik secara psikologis, sosial dan 

akademik. Untuk menekan beberapa akibat negatif yang akan dirasakan anak yang 

mengalami putus sekolah, berikut ini diuraikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Anak. Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan 

pembangunan di masa mendatang harus berpendidikan tinggi agar dapat  

mewujudkan tujuan negara. Anak perlu memikirkan arti penting pendidikan 



yang akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri, orang tua maupun 

masyarakat luas. Anak harus memotivasi dirinya sendiri untuk giat belajar dan 

bersekolah sampai jenjang yang setinggi-tingginya. Bagi anak yang sudah 

terlanjur putus sekolah sebaikknya mengikuti sekolah non formal seperti kursus 

keahlian agar memiliki bekal ketrampilan, melatih bakat yang dimiliki agar 

bisa menghasilkan manfaat dan berkreatifitas seperti membuka usaha mandiri 

dan sebagainya. 

2. Kepada Orang Tua. Orang tua sebaiknya selalu memberikan motivasi baik 

moral maupun material semaksimal mungkin kepada anak. Menanamkan 

kepada anak tentang arti penting pendidikan dan memperhatikan sebaik 

mungkin perkembangan anak agar sadar akan pentingnya pendidikan. Apabila 

anak sudah terlanjur putus sekolah sebaikknya orang tua mengarahkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan selalu membimbing anak agar tetap 

dapat berkembang dengan baik meskipun putus sekolah.  

3. Kepada Pemerintah Daerah Karanganyar. Pemerintah perlu melakukan 

sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya pendidikan bagi masyarakat 

perkotaan maupun pedesaan. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan atau Unit Pelaksana Pendidikan sehingga masyarakat sadar akan 

pentingnya pendidikan dari usia dini sampai perguruan tinggi. Pemerintah 

daerah juga mengadakan program pembekalan ketrampilan secara gratis bagi 

anak yang putus sekolah dan perlu mengadakan program beasiswa yang 

mampu menjamin keringanan biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu. 

Pemerintah daerah juga perlu membuka pelatihan ketrampilan khusus anak-

anak putus sekolah agar mengurangi jumlah pengangguran dan berbagai 

dampak negatif lain akibat putus sekolah 
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