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ABSTRAK 
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Kata Kunci: Penyebab putus sekolah dan faktor yang mempengaruhinya. 

 Pada dasarnya 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. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai proses terhambatnya putus sekolah 

anak didesa pulau panjang dusun teluk keloyang dan kendala apa saja dan 

pengaruhnya terhadap anak yang putus sekolah. 

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang tanpa menggunakan 

angka-angka dalam pemecahannya, dimana data diperoleh dari hasil wawancara, 

dokumentasi dan observasi, metode kualitatif juga penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau yang dapat 

diamati. 

Pada proses belajar mengajar disekolah antara satu dengan yang lain 

hakikatnya sama, namun tetap saja ada beberapa murid terkendala dalam melanjutkan 

sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab putus sekolah terdiri dari dua 

faktor yaitu faktor yang datang dari individu itu sendiri (internal faktor), dan faktor 

yang datang dari luar diri individu (eksternal faktor). Berdasarkan hasil penelitian, 

Bahwa dalam proses belajar mengajar disekolah dalam mencapai mutu pendidikan 

secara garis besar sudah memadai. Dengan kata lain sekolah tidak mempersulit murid 

bahkan sekarang sekolah-sekolah sudah mendapatkan bantuan operasioanal sekolah 

dari pemerintah untuk mendukung dalam pencapaian mencerdaskan anak bangsa.  

Berdasarkan kesimpilan maka peneliti dapat memberikan saran kepada anak 

yang tidak lanjut sekolah agar lebih memotivasi diri nya sendiri dan mendisiplankan 

diri sehingga dapat melanjutkan sekolah kembali lagi, memperbanyak ilmu 

pengetahuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi agar bisa 

membahagiakan kedua orang tua. Dan kepada oranng tua harus lebih memperhatikan 

anak dalam pendidikan dan memperhatikan pergaulan anak agar tidak terjerumus 

kepada  hal yang tidak baik. 

 


