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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan deskripsi data analisis serta pembahasan pada bagian 

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya anak putus sekolah tingkat SD dan SMP di Kecamatan 

Muara Batang Gadis adalah dilihat dari faktor orangtua, faktor anak, persepsi 

orangtua terhadap pendidikan anak dan tingkat aksesibilitas. 

1.Faktor Orangtua tingkat SD dan SMP dilihat dari Pendapatan Orangtua 

merupakan salah satu penyebab terjadinya anak putus sekolah yang pada 

umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani yang rata-rata pendapatannya Rp. 

1.100.000 – Rp. 1.500.000 perbulan dengan jumlah tanggungan lebih dari 5 orang 

anak. Untuk tingkat SD Sebanyak (74,50%). Untuk tingkat SMP Sebanyak 

(74,42%)  

2. Persepsi Orangtua terhadap pendidikan anak dilihat persepsi orangtua terhadap 

peendidikan anak yaitu orangtua yang menyatakan bahwa pendidikan anak itu 

tepat untuk kelangsungan anak untuk tingkat SD yaitu 56,86% karena tidak 

mampu untuk menyekolahkan anak mereka karena dipengaruhi oleh ekonomi 

yang sangat rendah dalam keluarga. Untuk tingkat SMP yang mengatakan bahwa 

pendidikan itu tidak tepat untuk anak sebanyak 51,16% disebabkan oleh persepsi 

orang tua terhadap pendidikan sangat kurang, sehingga anak-anak tersebut 

dianjurkan untuk bekerja mengurus ladang sendiri dan membantu orang tua 

mereka. 
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3.Tingkat SD Sebanyak 47,06% yang menjawab mereka putus sekolah 

diakibatkan oleh tingkat aksesibilitas yaitu jarak menuju kesekolah sangat jauh 

dan Tingkat SMP sebanyak 53,49% di Kecamatan Muara Batang Gadis 

disebabkan oleh tingkat aksesibilitas yang meliputi jarak rumah ke sekolah, 

fasilitas jalan dan fasilitas transportasi.  Akan tetapi ini dilihat dari  faktor yang 

paling banyak anak yang putus sekolah. Maka dari itu tingkat aksesibilitas 

merupaka faktor utama yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di 

Kecamatan Muara Batang Gadis. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan sangat penting bagi masa depan anak, terlebih lagi pada zaman 

sekarang ini, maka kepada semua siswa khususnya pendidikan tingkat SD dan 

SMP yang saat ini masih duduk di bangku sekolah sebaiknya harus bena-benar 

melaksanakan tugasnya sebagai siswa dan mempunyai minat yang tinggi untuk 

menanmatkan sekolahnya sampai kejenjang yang lebih tinggi. 

2. Orang Tua harus menyadari bahwa pentingnya pendidikan terhadap masa 

depan anak,anak butuh perhatian dari orang tua, semangat dan dorongan untuk 

belajar khususnya Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. 

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal supaya memperhatikan 

tingkat aksesibilitas wilayah yang akan ditingkatkan terutama jalan dan fasilitas 

transportasi. Supaya dapat mengurangi anak putus sekolah yang ada di Kecamatan 

Muara Batang Gadis. 


