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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya kehidupan sosial

ekonomi masyarakat terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Nilai

tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah, biaya 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. Sementara di sisi

lain tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan

kompleks, persaingan juga semakin ketat, apalagi dalam menghadapi era

globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perlu disiapkan sumber daya

manusia yang berkualitas, salah satu upaya meningkatkan sumber daya

manusia adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu

faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan

diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat

menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya

(Kunaryo, 2000: 38).

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada UU RI

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan nasional

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemerintah telah

memberikan kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan bagi

seluruh Rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui

2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di

sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan

berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan

yang diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang

tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional untuk

meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang

cerdas, maju, dan sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yaitu setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima

belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut merupakan salah

satu bentuk usaha mencerdaskan masyarakat yaitu dengan adanya program

wajib belajar sembilan tahun dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Tujuannya adalah setiap warga mempunyai bekal

dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mempunyai daya saing

dalam kompetisi di masa globalisasi seperti sekarang ini. Pembangunan
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pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang pendidikan serta

memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah yaitu

dengan memperluas wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun, setaraf dengan

Sekolah Menengah Pertama.

Wajib pendidikan dasar belum dapat secara maksimal dilaksanakan,

masih dijumpai anak usia Pendidikan Dasar tidak lagi dapat melanjutkan ke

tingkat Sekolah Menengah. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi

tersebut. Faktor utama yang biasa menjadi alasan masyarakat adalah

mahalnya biaya pendidikan untuk Sekolah Menengah, sehingga para orang

tua lebih cenderung menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar saja.

Faktor lainnya adalah masih kurang perhatiannya orang tua terhadap

pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kebanyakan orang tua

menyuruh anaknya bekerja setelah tamat dari SD dan SMP, baik itu menjadi

buruh atau membantu orang tua bertani dan lain sebagainya. Hal ini juga

tidak lepas dari pendapatan orang tua dan jenis pekerjaan pada lingkungan

masyarakat tersebut.

Bahar dalam Yerikho (2007: 49), menyatakan bahwa: pada umumnya

anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas lebih banyak mendapatkan

pengarahan dan bimbingan yang baik dari orang tua mereka. Sedangkan

anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah, kurang dapat mendapat

bimbingan dan pengarahan yang cukup dari orang tua mereka, karena orang

tua lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Selain kemampuan ekonomi orang tua, ada faktor lain
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yang sedikit banyak berpengaruh putus sekolah, yaitu motivasi belajar yang

bersangkutan sebagai faktor intern.

Motivasi sebagai pendorong bagi seseorang untuk melakukan kegiatan.

Adanya 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 di Desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan Girimarto

Kabupaten Wonogiri 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,

wirausaha, PNS, dan lain sebagainya. 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.

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan anak di Desa Doholor

Kelurahan Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri masih tergolong

rendah. Rendahnya tingkat pendidikan anak berkaitan dengan kondisi sosial

ekonomi masyarakat di desa tersebut. Melihat dari relita yang ada maka
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penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana pengaruh

kondisi sosial ekonomi terhadap kecenderungan anak putus sekolah.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup judul: “Pengaruh Kemampuan

Ekonomi Keluarga dan Motivasi Belajar Terhadap Kecenderungan Putus

Sekolah Anak Usia Sekolah di DuDesa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan

Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah terdapat beberapa masalah dalam penelitian

ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kemampuan ekonomi keluarga yang rendah.

2. Motivasi belajar yang masih rendah.

3. Angka putus sekolah yang masih tinggi.

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana rumusan judul di atas, 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 :
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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.

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 ndividu

anak.

3. Kecendrungan putus sekolah merupakan kemungkinan anak usia sekolah

untuk tidak melanjutkan pendidikannya hingga lulus atau melanjutkan

jenjang berikutnya di Desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan

Girimarto Kabupaten Wonogiri.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut

di atas, maka permasalahan umum yang akan diteliti dapat dirumuskan :

1. Apakah kemampuan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan

putus sekolah anak usia sekolah dasar?

2. Apakah motivasi belajar siswa mempengaruhi kecenderungan putus

sekolah anak usia sekolah dasar?

3. Apakah kemampuan ekonomi keluarga dan motivasi belajar siswa

mempengaruhi kecenderungan putus sekolah anak usia sekolah dasar?



7

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui adanya pengaruh kemampuan ekonomi keluarga terhadap

kecenderungan putus sekolah di Desa Doholor Kelurahan Doho

Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tahun 2014.

2. Mengetahui adanya pengaruh motivasi belajar terhadap kecenderungan

putus sekolah di Desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan Girimarto

Kabupaten Wonogiri tahun 2014.

3. Mengetahui adanya pengaruh kemampuan ekonomi keluarga dan motivasi

belajar terhadap kecenderungan putus sekolah di Desa Doholor Kelurahan

Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tahun 2014.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis keilmuan

a. Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya mengenai pengaruh kemampuan ekonomi keluarga dan

motivasi belajar terhadap kecenderungan putus sekolah pada anak usia

sekolah.

b. Bagi Pendidik.

Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik

dan pada masyarakat umumnya.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru.

Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya mengetahui

kemampuan ekonomi keluarga dan motivasi belajar terhadap

kecenderungan putus sekolah pada anak usia sekolah.

b. Bagi Orang Tua.

Mengetahui arti penting pendidikan terhadap masa depan anak

usia sekolah.

c. Bagi Pemerintah.

Dapat dijadikan bahan untuk mengatasi problem besarnya angka

putus sekolah, khususnya di desa Doholor Kelurahan Doho Kecamatan

Girimarto Kabupaten Wonogiri.


