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ABSTRAK 

Wibowo, Kurnia Adi. 2016. “Peran Lingkungan Pendidikan Informal Dalam 

Perkembangan Nilai Sosial Remaja Putus Sekolah Di Dusun Surakan, Kelurahan 

Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang”. Skripsi Pendidikan Luar 

Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, dibimbing oleh 

Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd  

Kata Kunci: Lingkungan Pendidikan Informal, Perkembangan, Nilai Sosial, 

Remaja Putus Sekolah. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran  

lingkungan pendidikan informal dalam perkembangan  nilai sosial remaja putus 

sekolah di dusun Surakan. 2) Apa yang menjadi kendala dalam  peran lingkungan 

pendidikan informal pada  perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 3 pihak keluarga, 3 remaja, serta 3 

pihak masyarakat Dusun Surakan. Analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: peran keluarga dalam 

perkembangan nilai sosial remaja, antara lain a) mengembangkan nilai dasar, yang 

sebenarnya sudah ditanamkan pada diri anak semenjak kecil, b)  melatih anak 

untuk mandiri, anak yang mendapat arahan orang tua akan terhindar dari 

penelantaran, c) pemberian  motivasi oleh keluarga menjadi dorongan dalam anak 

berperilaku, d) sebagai panutan secara sadar maupun tidak sikap dan sifat anak  

sedikit banyak akan meniru orangtua. Sedangkan peran masyarakat dalam 

perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah, antara lain a) sebagai pengawas 

pendidikan masyarakat kurang tegas dalam menerapkan kontrol sosial.  b) sebagai 

sumber belajar, peran masyarakat mempunyai pengaruh yang cenderung buruk 

sehingga justru menghambat proses perkembangan. 

Simpulan dari penelitian ini ialah Peran keluarga dalam perkembangan 

nilai sosial remaja putus sekolah, antara lain a) mengembangkan nilai dasar b)  

melatih anak untuk mandiri c) pemberian  motivasi d) sebagai panutan. Peran 

masyarakat dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah, antara lain a) 

sebagai pengawas pendidikan.  b) sebagai sumber belajar. Kendala yang dialami 

dalam lingkungan keluarga yaitu 1)Kurangnya sosialisasi remaja pada lingkungan 

yang lebih luas . 2) Tingkat ekonomi yang rendah. 3) Adanya anggapan yang 

salah pada orangtua. 4) Penghargaan yang kurang. 5) perbedaan pemikiran. 

Kendala dalam masyarakat mencakup 1) Pengaruh teman sebaya. 2) Ketidak 

pedulian masyarakat. 3) Kurangnya media penghubung yang baik antara warga 

dengan keluarga remaja. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

1. Selalu ada alasan untuk membenarkan diri sendiri, seperti halnya selalu ada 

alasan untuk menjatuhkan orang lain. Apa yang kita lakukan sekarang tidak 

dinilai dari apa yang dibicarakan orang, tapi apa yang kita akan dapatkan suatu 

saat nanti atau apa yang kita lakukan dulu. what you give is what you get. 

2. Semua orang itu baik, hanya sudut pandang yang membedakan. 

3. Some people come into the life as blessing, some other as lessons. 

 

PERSEMBAHAN: 

1. Bapak dan ibu sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, 

dukungan, motivasi dan kasih sayang sehingga saya selalu ingin menjadi pribadi 

yang lebih baik untuk mereka. 

2. Kakak saya Wakhid Nuryanto sebagai rekan sekaligus sahabat yang mengerti 

yang selalu memberikan motivasi untuk berbuat lebih baik, mendukung. 

3. Seluruh keluarga besar FIP UNNES. 

4. Teman-teman PLS FIP UNNES 2012 yang banyak mengajarkan pengalaman 

yang berharga. 

5. Teman-teman remaja dusun Surakan yang memberikan pelajaran kepada saya 

agar tetap mensyukuri apa yang telah saya miliki sekarang. 

6.  Almamaterku Universitas Negeri Semarang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 Jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, nonformal 

dan informal. Secara umum jalur pendidikan ini bertujuan membentuk karakter 

anak atau peserta didik untuk menjadi lebih baik dan membantunya dalam 

berinteraksi dengan berbagai macam lingkungan yang ada disekitarnya serta 

menambah wawasan luas bagi anak didik.  Pendidikan formal, nonformal dan 

informal memiliki perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi, secara 

bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi 

muda. Ketiganya diharapkan melakukan kerjasama secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan saling menopang kegiatan pendidikan. Perbuatan mendidik 

yang dilakukan orangtua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dan diperkuat 

serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Salah satu 

pandangan yang salah dari para orangtua dalam dunia pendidikan sekarang ini 

adalah adanya anggapan bahwa sekolah yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak sehingga orangtua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya 

kepada guru di sekolah. 

Pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga 

dan lingkungan masyarakat, dimana keluarga merupakan wadah pertama kali 

seorang anak memperoleh pendidikan dan bimbingan langsung oleh anggota 

keluarganya terutama orangtua dan lingkungan masyarakat merupakan sarana 

selanjutnya dimana anak berkembang.  Anak menghabiskan lebih banyak waktu 
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dalam keluarga sehingga anak banyak menerima pendidikan di lingkungan 

keluarga. Pendidikan dalam keluarga berlangsung sepanjang usia, hal ini 

menjadikan pendidikan informal,terutama keluarga sangat diutamakan. 

Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama, karena di dalam lingkungan ini 

segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan, 

bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam pendidikan keluarga, 

namun ada pula yang kurang berkembang. 

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membimbing anak secara 

berkesinambungan hendaknya dikembangkan dalam pendidikan informal 

sehingga anak dapat terhindar dari pengaruh buruk dan berkembang kearah yang 

lebih baik. Peranan orangtua sebagai lembaga pendidik informal serta lingkungan 

masyarakat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pola asuh yang diterapkan 

oleh orangtua, perhatian orangtua terhadap perkembangan anak, tempat bermain, 

teman bermain, berpengaruh dalam perkembangan anak. Banyak penyimpangan 

yang terjadi akibat dari kurangnya perhatian dalam pendidikan informal yang 

berakibat fatal terhadap masa depan anak. Sifat ingin tahu yang besar, perasaan 

ingin diterima, perasaan ingin mendapat penghargaan, dan kurangnya arahan 

orangtua dan masyarakat yang menjadi filter merupakan salah satu penyebab 

penyimpangan pada perkembangan anak. Penyimpangan yang terjadi dikarenakan 

kurangnya perhatian pada pendidikan informal diantaranya adalah kenakalan 

remaja seperti minum-minuman keras dan penggunaan obat terlarang, pergaulan 

bebas, pernikahan dini.  
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Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan 

fungsi tubuh dan juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian 

pertumbuhan yang semakin membesar, didalamnya juga terkandung serangkaian 

perubahan yang bertahap dan terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniah 

yang dimiliki individu menuju ketahap kematangan. Rifa’i dan Catharina 

(2012:14) mengartikan perkembangan sebagai perubahan organisme 

berkesinambungan dan progresif, dari lahir sampai mati. Dapat juga dikatakan 

bahwa perkembangan merupakan rangkaian perubahan yang terjadi pada diri 

individu sebagai hasil dari interaksi antara faktor biologis dan faktor sosial. 

Perkembangan tiap individu berbeda sesuai dengan kemampuannya. 

Perberbedaan ini yang membuat proses dan hasil akhir yang berbeda. Proses dan 

hasil akhir yang berbeda-beda yang memberikan ciri tersendiri pada setiap 

individu. Rifa’i dan Catharina (2012:14) menjelaskan bahwa perkembangan 

berhubungan dengan proses belajar, terutama mengenai isinya, yaitu tentang apa 

yang akan berkembang berkaitan dengan perbuatan belajar. Disamping itu juga 

bagaimana suatu hal itu dapat dipelajari, apakah melalui menghafal atau melalui 

peniruan atau dengan menangkap hubungan-hubungan, ini semua ikut 

menentukan proses perkembangan. 

Perkembangan berlangsung selama hidup dimana badan, otak, kemampuan 

dan tingkah laku pada masa usia dini, anak, dan dewasa menjadi lebih kompleks. 

Anak melewati tahap-tahap perkembangan dimana setiap tahap memiliki tugas-

tugas perkembangan yang harus dikuasai dan diselesaikan, beberapa orang dapat 
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berhasil, sedangkan yang lain kemungkinan tidak berhasil atau terlalu cepat dari 

tahap yang seharusnya.  

Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa. Perubahan tersebut biasanya membawa resiko, rasa tidak aman, hal yang 

baru, dan sebagainya. Nolte dan Haris (2004:160) berpendapat bahwa seluruh inti 

masa remaja adalah pertumbuhan kearah kedewasaan. Tahun-tahun ini adalah 

masa transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa muda. 

Masa remaja bagi sebagian anak merupakan masa krisis dan sebagian 

lainnya menganggap perkembangan masa remaja mereka lancar. Anak mengalami  

perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka saat memasuki remaja. 

Banyak dari mereka yang  sangat  memperhatikan  diri  mereka  dan pandangan 

orang tentang mereka. Remaja  putri akan berdanadan  berjam-jam di hadapan 

cermin karena ia percaya orang akan melirik dan tertarik pada  kecantikannya, 

sedang  remaja putra akan membayangkan dirinya dikagumi lawan jenisnya jika ia 

terlihat unik ataupun hebat. 

Remaja lebih mengutamakan emosi sehingga kurang mampu menerima 

pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapatnya sehingga memerlukan 

pengontrolan diri pada masa perkembangannya, baik dari orangtua, masyarakat, 

serta lingkungan dimana mereka berada. Hal tersebut dilakukan agar remaja tidak 

banyak mengalami masalah dalam kehidupannya. Aziz (2005:146) berpendapat 

bahwa pada masa remaja, emosionalitas dan kejiwaan remaja masih labil, 

sehingga bila suatu waktu apa yang diinginkannya itu tidak terpenuhi maka 

kepercayan dirinya akan hilang dan mentalnya akan langsung down. Dari hal itu 
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mentalitas dan kejiwaan remaja itu selalu berfluktuasi, kadang naik kadang turun. 

Ketidak stabilan emosi pada remaja tersebut sering mengundang banyak masalah 

bagi para remaja. Sebagai pribadi yang sedang mencari jati diri, remaja 

memerlukan beberapa hal yang dapat memperkuat jati dirinya, seperti kebutuh 

rasa kekeluargaan, penyesuaian diri, butuh kebebasan, ingin diterima secara 

sosial, pengendalian diri dan nilai dasar yang dipercaya. 

Bimbingan dan nasihat orang yang lebih tua sangat dibutuhkan oleh 

remaja sebagai acuan  bagaimana menghadapi masalah. Remaja yang mendapat 

bimbingan ataupun diberi kesempatan untuk mempertangung-jawabkan perbuatan 

mereka,  akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih berhati-hati, lebih 

percaya diri, dan mampu  bertanggung-jawab. Rasa percaya diri dan rasa 

tanggung-jawab  inilah yang sangat dibutuhkan  sebagai dasar pembentukan 

kepribadian positif pada remaja. Remaja akan tumbuh dengan penilaian positif 

pada diri  sendiri dan rasa hormat pada orang lain dan  lingkungan. Remaja yang 

kurang mendapat bimbingan, arahan ataupun kesempatan untuk 

mempertanggung-jawabkan perbuatannya, akan menimbulkan dampak yang 

kurang baik pada kehidupannya maupun lingkungannya. 

Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa anak terlantar 

merupakan anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan 

fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak putus sekolah merupakan kondisi 

dimana anak tidak melanjutkan jenjang pendidikan dikarenakan sikap dan 

perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses 
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perkembangan anak, termasuk didalamnya yaitu memperhatikan hak – hak anak 

untuk mendapatkan pendidikan yang layak 

Putus sekolah merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak 

pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan 

penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh 

kekacauan dalam keluarga dan hal lain. Hal ini juga dialami oleh beberapa anak di 

dusun Surakan. Mayoritas penduduk di daerah tersebut bekerja sebagai pembuat 

batu bata, buruh maupun pekerja serabutan. Menurut Buku Induk Penduduk WNI 

desa Sidorejo, dari 251 warga yang berada di dusun Surakan, terdapat 9 warga 

yang telah memempuh pendidikan di perguruan tinggi, 141 warga yang tidak 

melanjutkan  ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas, dan 

31 orang diantaranya masih dalam usia remaja. 

Tegalrejo adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang, 

Jawa Tengah. Tegalrejo terkenal dengan Pesantren Tegalrejo, yang cukup 

berpengaruh di wilayah Jawa Tengah, adapula Pesantren Tegalrandu dan 

Pesantren Kombangan. Kecamatan Tegalrejo mempunyai luas  35,89 KM2 

dengan ketinggian 478 M dari permukaan laut. Kecamatan Tegalrejo secara 

administrasi terbagi di dalam 21 Desa. Potensi yang berkembang selain pesantren 

pada daerah ini diantaranya adalah pertanian dan pembuatan batu bata, salah 

satunya yang berada di dusun Surakan,yang masuk dalam wilyah kelurahan 

Sidorejo. 

Terdapat banyak remaja yang putus sekolah pada masa yang semakin maju 

dan berkembang merupakan masalah yang memperihatinkan. Putus sekolah 
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merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan rendahnya sumber daya 

manusia, hal tersebut dikarenakan fungsi pendidikan formal tidak ada lagi dan 

pendidikan nonformal pun tidak selalu berjalan baik. Putus sekolah tidak selalu 

mengarah pada hal negatif. Putus sekolah dapat menjadi sebuah cambukan untuk 

remaja dan memberi pelajaran bagi remaja sehingga remaja berusaha dalam 

menghadapi tantangan hidup. Arahan dan dorongan orangtua serta dukungan dari 

masyarakat terhadap anak berpengaruh pada perkembangan anak. Anak putus 

sekolah yang ditelantarkan keluarganya, setelah putus sekolah keluarga semakin 

acuh, memungkinkan anak berperilaku menyimpang, apalagi diperkuat oleh 

lingkungan masyarakat yang kurang mendukung atau bahkan mempengaruhinya 

dalam hal negatif. Sebaliknya, apabila anak putus sekolah diarahkan dan 

didukung, anak tersebut kemungkinan akan berkembang baik. Peranan orangtua 

yang mendukung anak sedang msyarakat yang tidak mendukung akan menjadi 

perbedaan pengaruh pula pada anak. Hal tersebut menunjukkan adanya peran 

yang berfariasi pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja 

putus sekolah. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis melakukan penelitian tentang 

peran lingkungan pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja 

putus sekolah di Dusun Surakan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, 

Kabupaten Magelang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimana peran lingkungan pendidikan informal dalam 

perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah di dusun Surakan? 

1.2.2 Apa yang menjadi kendala peran lingkungan pendidikan informal pada  

perkembangan  nilai sosial remaja putus sekolah di dusun Surakan? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mendeskripsikan peran lingkungan pendidikan informal dalam 

perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah di dusun Surakan. 

1.3.2 Mendeskripsikan kendala pada peran lingkungan pendidikan informal 

dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah di dusun 

Surakan. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam kebutuhan pendidikan 

pada perkembangan nilai sosial khususnya remaja putus sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat  

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sumbangan 

pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan terutama dalam bidang pendidikan. 

1.5. Penegasan Istilah 

1.5.1 Lingkungan  

Menurut sartain dalam hasbullah (2005:32) yang dimaksud dengan 

lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life 

processes. 

1.5.2 Pendidikan informal  

Ahmadi dan Uhbiyati (2001:97) menyatakan bahwa pendidikan 

informal yaitu  pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman 

sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan 

ini berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam 

pekerjaan, masyarakat. 

1.5.3 Perkembangan  

Perkembangan merupakan suatu deretan perubahan yang tersusun 

dan berarti, yang berlangsung pada individu dalam jangka waktu tertentu. 

Perkembangan lebih menunjuk pada kemajuan mental yang melaju terus-

menerus sampai akhir hayat. Perkembangan juga merupakan proses yang 

sifatnya menyeluruh, mencakup proses biologis, kognitif, dan psikososial 

(Sutirna, 2013:14). 
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1.5.4 Nilai sosial 

Nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama 

melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial 

dijunjung tinggi oleh banyak orang (Robin Williams dalam Arzia, 2011). 

1.5.5 Remaja putus sekolah 

Pfeifer (2008:15) menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode waktu diantara 

akhir perkembangan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Periode ini dimulai 

pada usia 11 atau 12 dan terus berlanjut sampai akhir usia remaja dan awal usia 

20-an. Dalam penelitian ini yang menjadi 10ocus utama adalah remaja yang 

berusia 12 tahun sampai mereka remaja yang berusia 21 tahun yang tidak 

meneruskan pendidikan secara formal. 



11 
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Lingkungan Pendidikan informal 

2.1.1 Pengertian Lingkungan 

Menurut Sartain dalam Hasbullah (2005:32) yang dimaksud dengan 

lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes. 

Hasbullah menambahakan bahwa pada dasarnya lingkungan mencakup: (1) 

tempat, lingkungan fisik; (2) kebudayaan,yaitu lingkungan budaya; (3) kelompok 

hidup bersama,yaitu lingkungan sosial atau masyarakat. 

Bachtiar (2005:154) menjelaskan bahwa lingkungan akan begitu 

bermanfaat jika pengaruhnya mendidik dan akan sangat kejam jika pengaruhnya 

merusak (penbentkan perilaku anak). Lingkungan disini bisa berbentuk media. 

Lingkungan juga berarti manusia secara subjektif yang akan mempengaruhi 

seseorang, baik itu secara kelompok maupun perseorangan, untuk mengikuti 

keinginan orang atau kelompok itu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyipulkan bahwa lingkungan 

merupakan kondisi fisik dan kondisi sosial yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang.  

Menurut bimo (2010:51) lingkungan mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan individu dan teori ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya.  

Lingkungan secara garis besar data dibedakan: (1) lingkungan sosial primer, yaitu 

lingkungan sosial dengan adanya hubungan yang erat antara anggota satu dengan 
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anggota lain, anggota satu saling kenal dengan baik dengan anggota lain. Oleh 

karena diantara anggota telah ada hubungan erat, maka sudah tentu pengaruh dari 

lingkungan sosial ini akan lebih mendalam apabila dibandingkan dengan 

lingkungan sosial yang berhubungan tidak erat. (2) Lingkungan sosial sekunder, 

yaitu lingkungan sosial yang hubungan anggota satu dengan anggota lain agak 

longgar. Pada umumnya anggota satu dengan anggota lain kurang atau tidak 

saling kenal-mengenal. Karena itu pengaruh lingkungan sosial sekunder akan 

kurang mendalam aapabila dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sosial 

primer. 

2.1.2 Pengertian pendidikan informal 

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Sistem pendidikan nasional mengakui ada 3 jalur pendidikan, 

yaitu: pendidikan formal, non formal, dan informal. Jalur pendidikan formal 

merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jalur pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Sumardiono, 2007: 55-56). 

Menurut Soedomo dalam Suprijanto (2007:8) pendidikan informal adalah 

pendidikan dimana warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajaran tidak 

disengaja untuk membantu warga belajar. Menurut Pidarta (2009:20) lembaga 

pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga 
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bagian,yaitu: (1) Lembaga pendidikan jalur formal, yeng terdiri dari lembaga 

pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan 

menengah, dan lembaga pendidikan tinggi; (2) lembaga pendidikan jalur 

nonformal;  (3)  pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan informal 

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri. Ahmadi dan Uhbiyati (2001:97) menyatakan bahwa pendidikan 

informal yaitu  pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari 

dengan sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung 

dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan, masyarakat.  

Menurut Joesoef (2004:65-67) pendidian informal tidak hanya paling tua, 

tetapi menurut sejarahnya juga paling banyak kegiatannya dan paling luas 

jangkauannya. Sasarannya tidak hanya kategori sosial dari kelompok usia tertentu 

saja, melainkan semua kelompok usia. Berlangsung kapan saja dan dimana saja. 

Pendidikaan informal dapat menyampaikan berbagai hal yang berhubungan 

dengan masalah kehidupan. Pendidikan informal dapat ditempuh melalui proses 

imitasi, identifikasi, dan sugesti dalam rangka learning by doing. Dalam 

pendidikan informal persyaratan kredensial tidak dipakai dan tidak ada kredensial 

yang di hakkan oleh penerima maupun yang diwajibkan dari pemberi pendidikan. 

Rohman (2009:171) menjelaskan bahwa pendidikan informal adalah jenis 

pendidikan yang memiliki ciri tidak terorganisir secara struktural, tidak terdapat 

penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya kredensial,lebih merupakan hasil 
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pengalaman belajar individu mandiri. Bentuk nyata dari jenis pendidikan seperti 

ini adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Dalam lembaga keluarga 

tidk dikenal standarisasi program, kurikulum, jenjang, dan lainnya, merupakan 

proses yang bersifat alamiah. Contoh lainnya adalah media massa, kampanye dan 

berbagai bentuk partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

pendidikan informal adalah bentuk pendidikan belajar secara mandiri yang 

bersifat alamiah baik sadar maupun tidak,secara terus-menerus tidak terorganisir 

yang berlangsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

2.1.2.1 Keluarga 

Purwanto (2007:48-49) menjelaskan bahwa keluarga merupakan lembaga 

terkecil dalam kehidupan masyarakat. Lemabaga keluarga merupakan suatu 

system tempat berinteraksinya nilai dan norma dalam rangka memenuhi berbagai 

kebutuhan. Keluarga merupakan unit sosial yang terbentuk oleh ikatan 

perkawinan, keturunan, atau adopsi. 

Ahmadi dan Uhbiyati (2001:177) berpendapat bahwa keluarga adalah 

bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh 

suatu keturunan, yakni kesatuan antara ibu ayah dan anak yang merupakan 

kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan masyarakat. Pendidikan keluarga 

adalah pendidikan masyarakat, karena disamping keluarga itu sendiri sebagai 

satuan kecil dari bentuk kesatuan masyarakat, pendidikan yang diberikan orangtua 

kepada anaknya sesuai dan dipersiapkan untuk kehidupan anak itu di masyarakat 
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kelak, oleh karena itu Nampak adanya suatu hubungan erat antara keluarga dan 

masyarakat. 

Gunarsa (2009:120-121) mengungkapkan  bahwa Keluarga merupakan 

lingkungan sosial utama yang mempengaruhi peluang terbentuknya atau 

terhindarnya anak dari penelantaran. Anak- anak terlantar cenderung tumbuh dan 

dibesarkan dalam keluarga kaku, tidak stabil, mengalami hambatan komunikasi, 

dan mengalami konflik peran. Keluarga yang kaku adalah keluarga yang 

menerapkan aturan-aturan secara kaku terhadap para anggotanya, terutama anak. 

Keluarga yang tidak stabil atau mengalami disorganisasi mengacu pada kondisi 

keluarga yang tidak memiliki peran yang jelas. Hambatan komunikasi dalam 

keluarga merupakan salah satu factor yang dianggap memberi pengaruh besar 

terbentuknya penelantaran anak. Anak-anak terlantar memiliki kesempatan sangat 

terbatas untuk berkomunikasi, khususnya dngan orangtua mereka. Konflik peran 

mengacu pada kerancuan peran anggota keluarga.  

Cahyaningsih (2011:12) menyatakan bahwa proses sosialisasi dengan 

lingkungannya anak memerlukan teman sebaya, tetapi perhatian dari orangtua 

tetap dibutuhkan untuk memantau dengan siapa anak tersebut bergaul. Khususnya 

anak remaja, aspek lingkungan teman sebaya menjadi sangat penting. Dalam hal 

ini berarti keluargalah yang hendaknya mengawasi anak, namun, karena 

keterbatasan waktu, jumlah, dan jangkauan yang dapat dilakukan keluarga, 

bantuan dari lingkungan masyarakat diperlukan. Lingkungan sebagai tempat anak 

bersosialisasi, mempunyai aturan didalamnya, sehingga remaja hendaknya 

beradaptasi sesuai aturan dan norma yang berada dalam masyarakat. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keluarga 

merupakan bagian kecil dari masyarakat atau miniatur masyarakat yang terbentuk 

karena ikatan perkawinan, keturunan maupun adopsi,  dan pendidikan dalam 

keluaga berlangsung sepajang hayat sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga 

merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. 

a.  Fungsi keluarga 

Pendidikan yang berlangsung dalam keluarga adalah bersifat asasi, karena 

itulah orangtua merupakan pendidik yang pertama, utama dan kodrati. Orangtua 

yang banyak memberikan pengaruh dan warna kepribadian seorang anak. Apapun 

yang terjadi pada pendidikan keluarga, akan membawa pengarug terhadap 

kehidupan anak. Tindakan dan sikap orangtua seperti menerima anak, mencintai 

anak, mendorong, dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama, agar anak 

memiliki nilai hidup jasmani, nilai estetis, nilai kebenaran, nilai moral, dan nilai 

keagamaan, serta bertindak sesuai dengan nilai tersebut, merupakan perwujudan 

dari peran mereka sebagai pendidik (hasbullah 2005:22-23). Aziz(2005:8) 

menambahkan, keluarga yang menghadirkan anak ke dunia ini, secara kodrat 

bertugas mendidik anak itu. Sejak kecil, anak hidup, tumbuh dan berkembang 

didalam keluarga itu. Seluruh isi keluarga itu yang mula-mula pribadi anak itu. 

Fungsi keluarga menurut Purwanto (2007:50) diantaranya yaitu: (1) fungsi 

reproduksi; (2) fungsi pengaturan sosial; (3) fungsi sosialisasi; (4) fungsi 

penempatan sosial; (5) kasih sayang; (6) fungsi perlindungan.Padil dan Supriyatno 

( 2007 116-120) berpendapat bahwa fungsi keluarga yaitu Fungsi pendidikan, 
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fungsi rekreasi, fungsi keagamaan, fungsi perlindungan, funsi biologis, fungsi 

sosialisasi, fungsi afeksi. 

 Hasbullah (2005:88-89) menyatakan tanggung jawab pendidikan yang 

perlu disadarkan dan dibina oleh orangtua terhadap anaknya antara lain: (1) 

Memelihara dan membesarkannya; tanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan 

agar ia dapat hidup secara berkelanjutan; (2) Melindungi dan menjamin 

kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan 

penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya; (3) 

Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi 

kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan 

mmbentu orang lain; (4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhiratnya 

dengan memberikan pendidikan keagamaan. 

Ahmadi dan Nurbiyati (2001:172) berpendapat keluarga mempunyai hak 

otonom untuk melaksanakan pendidikan. Orangtua mau tidak mau, berkeahlian 

atau tidak, berkewajiban secara kodrati untuk menyelenggarakan pendidikan 

terhadap anaknya. Bagi anak, keluarga merupakan tempat/alam pertama dikenal 

dan  merupakan lembaga pertama menerima pendidikan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa secara garis 

besar fungsi keluarga diantaranya mendidik anak, melindungi anak, dan 

memelihara sekaligus membesarkannya. 
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b. Peran keluarga 

Hal-hal yang dianggap penting bahwa keluarga mempunyai peranan kunci 

adalah (1) Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi 

secara face to face, dalam kelompok yang demikian, perkembangan anak dapat 

diikuti dengan seksama oleh orangtuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam 

hubungan sosial lebih mudah terjadi. (2) Orangtua mempunyai motivasi yang kuat 

untuk mendidik anak karena anak merupakan buah cinta kasih hubungan suami 

istri. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orangtua 

dengan anak. (3) Hubungan keluarga yang relatif tetap, menjadikan orangtua 

memainkan peranan sangat penting terhadap pendidikan anak (Padil dan 

Supriyatno, 2007:120). 

Lee (2008:4) menyatakan bahwa  

“The family is a powerful institution to help children develop the 

skills they need to succeed in life. The early years are critical. Consistency 

and predictability are essential to help children develop a sense of mastery 

and control over their world. Experiences from the early years form the 

building blocks for sound physical health, intellectual achievement, and 

social and emotional well-being during adolescence. If they teach lessons 

in character building and getting along with others in the home, children 

learn the fundamentals to function in the wider world.” 

Keluarga adalah lembaga yang kuat untuk membantu anak-anak 

mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam hidup. 

Tahun-tahun awal sangat penting. Konsistensi dan prediktabilitas sangat penting 
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untuk membantu anak-anak mengembangkan rasa penguasaan dan kontrol atas 

dunia mereka. Pengalaman dari tahun-tahun awal membentuk blok bangunan 

untuk kesehatan yang baik fisik, prestasi intelektual, dan sosial dan kesejahteraan 

emosional selama masa remaja. Jika mereka mengajarkan pelajaran dalam 

pembangunan karakter dan bergaul dengan orang lain di rumah, anak-anak belajar 

dasar-dasar untuk berfungsi dalam dunia yang lebih luas. 

Menurut Hasbullah (2005:87-88) dilihat dari segi pendidikan, keluarga 

merupakan satu kesatua hidup (sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi 

belajar. Sebagai satu kesatuan hidup bersama, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, 

cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, 

serta pengakuan akan kewibawaan. Berkenaan dengan keluarga menyediakan 

situasi belajar, dapat dilihat bahwa bayi dan anak-anak sangatlah bergantung pada 

orangtua, baik karena keadaan jasmaniahnya maupun kadaan intelektual, sosial, 

dan moral. Bayi dan anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh 

orangtua. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai berikut: (1) 

Cara orangtua melatih anak untuk menguasai cara mngurus diri, seperti cara 

makan, buang air, berbicara, berjalan, berdoa, sungguh mmbekas pada diri anak 

karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi; (2) Sikap 

orangtua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau 

menolak, sikap kasih saying atau acuh tak acuh, sikap sbar atau tergsa-gesa, sikap 

melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi emosional 

anak.  
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Sarwono (2013:103) menjelaskan bahwa dengan kemandirian anak dapat 

memilih jalannya sendiri dan ia akan berkembang lebih mantab. Ia tahu dengan 

tepat saat-saat yang berbahaya dimana ia harus kembali berkonsultasi dengan 

orangtuanya atau dengan orang dewasa lain yang lebih tahu dari dirinya sendiri.  

Tugas utama dari keluarga dalam pendidikan anak ialah sebagai peletak 

dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Situasi 

pendidikan dalam keluarga terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan 

pengaruh-mempenaruhi secara timbal balik antara orangtua dan anak (Maunah, 

2009:97-100). Beliau juga menuturkan  dasar-dasar tanggung jawab orangtua 

terhadap pendidikan anaknya meliputi : (1) Adanya motivasi atau dorongan cinta 

kasih yang menjiwai hubungan orangtua dan anak.(2) Pemberian motivasi 

kewajiban moral sebagai konsekuensi nilai spiritual. (3) Tanggung jawab sosial 

adalah sbagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tnggung jawab 

masyarakat, bangsa dan Negara. (3) Memelihara dan membesarkan anaknya. (4) 

Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang berguna bagi kehidupan anak tersebut, untuk kehidupan selanjutnya 

sehingga bila ia telah dewasa akan mampu mandiri. Hasbullah (2005:87-88) 

menyatakan bahwa Sikap orangtua sangat mempengaruhi perkembangan anak. 

Sikap menerima atau menolak, sikap kasih saying atau acuh tak acuh, sikap sbar 

atau tergsa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung 

mempengaruhi reaksi emosional anak.  

Cahyaningsih (2011:13) menyatakan bahwa interaksi timbal balik antara 

anak dan orangtua, akan menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak akan 
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terbuka kepada orangtuanya, sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala 

permasalahan dapat dipecahkan bersama karena adanya kedekatan dan 

kepercayaan antara orangtua dengan anak. Interaki tidak ditentukan oleh seberapa 

lama kita bersama anak. Tetapi lebih ditentukan dari kualitas dari interaksi 

tersebut yang pemahaman terhadap kebutuhan masng-masing dan upaya optimal 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dilandasi oleh saling menyayangi. 

Wilcox (2012:153) berpendapat banyak yang menyebutkan motivasi sebagai daya 

pendorong atau penarik. Artinya kita didorong untuk mengurangi 

ketidaknyamanan fisik yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kebutuhan 

dasar, misalnya air, makanan dan lain-lain. Demikian juga, kita ditarik untuk 

bertindak dalam cara tertentu demi mencapai suatu tujuan yang kompleks, 

misalnya kompetensi atau afeksi.  

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa secara garis 

besar peran keluarga sebagai peletak nilai dasar, melatih anak untuk mandiri, 

pemberi motivasi, dan sebagai contoh atau panutan yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak. 

2.1.2.2  Masyarakat 

Padil dan Supriyatno (2007:193-194) menjelaskan bahwa masyarakat 

adalah sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu , menunjukkan 

integrasi berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan, memiliki 

sejumlah lembaga yang melayani kepentingan bersama-sama mempunyai 

kesadaran dan kesatuan tempat tinggal dan dapat bertindak bersama. 
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a. Fungsi masyarakat 

Purwanto (2007:196) menyatakan fungsi lembaga kemasyarakatan adalah 

(1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus 

bertingkah laku dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama yang 

menyangkut kebutuhan; (2) menjaga keutuhan masyarakat. 

Ahmadi dan Uhbiyati (2001:184) menerangkan bahwa di masyarakat 

terdapat norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya dan  norma itu 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan 

bersikap. Norma yang berpengaruh tersebut sudah merupakan aturan yang 

ditularkan oleh generasi tua kepada generasi mudanya. Penularan yang dilakukan 

dengan sadar dan bertujuan ini sudah merupakan proses pendidikan masyarakat. 

Para tokoh agama atau masyarakat berperan dalam penularan norma masyarakat 

disamping orangtua kepada anaknya tentang addat istiadat atau tradisi atau sopan 

santun, baik dalam pertemuan resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa secara garis 

besar fungsi masyarakat yaitu memberi pedoman kepada anak untuk 

bersosialisasi, hal ini erat kaitannya dengan norma. 

b. Peran masyarakat 

Masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan dimaksudkan adalah 

terbinanya anggota masyarakat Menjadi warga yang baik dan berdasarkan nilai, 

norma, etika, dan kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Terbentuknya manusia 

ideal, sempurna dan sukses tidak terlepas dari peran dan fungsi masyarakat. 
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Melalui lembaga masyarakat terjadi proses pendidikan yang dapat membentuk 

kepribadian manusia (padil dan supriyatno, 2007:196) 

Hasbullah (2005:100-102) menjelaskan bahwa kemajuan dan keberadaan 

suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang 

ada. Tanpa dukukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan 

dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat 

mempunyai yang sangat besar terhadap berlansungnya segala aktivitas yang 

menyangkut masalah pendidikan, apalagi bila dilihat dari materi yang digarap, 

jelas kegitan pendidikan berisikan generasi muda yang akan meneruskan 

kehidupan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat terhadap 

pendidikan (sekolah) antara lain : (1) Masyarakat berperan serta dalam 

mendirikan dan membiayai sekolah; (2) Masyarakat berperan dalam mengawasi 

pendidikan; (3)Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan; (4) 

Masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah; (5) Masyarakat 

sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Berkenaan dengan 

masyarakat sebagai sumber belajar, Hasbullah meberikan beberapa alasan sebagai 

berikut: 

a. Melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan mendapatkan 

pengalaman secara langsung (first hand experince) sehingga mereka dapat 

memiliki pengalaman yang konkret dan mudah diingat; 

b. Pendidikan membina anak yang berasal dari masyarakat, dan akan kembali ke 

masyarakat;  
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c. Banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum 

mengetahuinya di masyarakat; 

d. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang terdidik dan 

anak didik membutuhkan masyarakat. 

Summer dalam Sarwono (2013:110) berpendapat bahwa tingkah laku 

manusia yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu 

sendiri yang mempunyai sanksi tersendiri buat pelanggarnya. Kontrol masyarakat 

itu adalah 1) folkways , yaitu tingkah laku yang lazim, misalkan makan dengan 

tangan kanan. 2)  mores, yaitu tingkah laku yang sebaiknya dilakukan, misalnya 

mengucapkan terimakasih atas jasa seseorang. 3)  law (hukum), yaitu tingkah laku  

harus dilakukan atau dihindari, misalkan tidak boleh mencuri, harus membayar 

utang. 

  Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa secara garis 

besar masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan, sebagai sumber belajar 

untuk anak dalam kegiatan sehari-hari. 

2.3 Perkembangan 

Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu 

fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ jasmaniah itu sendiri, dengan 

kata lain penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi 

psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan berlangsung 

sepanjang hayat (muhibbin, 2014:2). 

Sutirna (2013:14-15) menyatakan bahwa Perkembangan merupakan suatu 

deretan perubahan yang tersusun dan berarti, yang berlangsung pada individu 
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dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan lebih menunjukkan pada kemajuan 

mental atau pekembangan rohani yang melaju terus sampai akhir hayat. 

Perkembangan juga merupakan proses yang bersifat menyeluruh, mencakup  

proses biologis, kognitif, dan psikososial. Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai 

ciri-ciri perkembangan individu dapat diperhatikan sebagai berikut: (1) seumur 

hidup, (2) multidimensional, maksudnya terdiri atas biologis, kognitif, dan sosial, 

(3) multidirectional, beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkat 

dalam pertumbuhan, sementara yang lain turun. (4) lentur, artinya bergantung 

pada kondisi kehidupan individu. 

Aril (2011:116) menjelaskan bahwa perkembangan merupakan perubahan 

yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang 

berlangsun secara sistematis, baik mengenai fisik maupun psikis.jadi 

perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif secara 

pogresif, teratur, dan koheren. Progrsif maksudnya adalah perubahan iu terarah 

dan membimbing anak untuk maju,sedangkan teratur dan koheren menunjukkan 

adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan telah mendahului atau 

ada yang mengikutinya. Dalam masa perkembangan anak, terdapat periode dan 

tahapan tertentu yang pasti akan dialami. Pada setiap proses perkembangan 

tersebut,dibutuhkan pendidikan yang tepat. Hal ini penting dilakukan karena 

pendidikan yang tepat akan mampu menumbuh-kembangkan segenap potensi 

yang dimiliki oleh masing-masing anak. 
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Rifa’i (2012:81) menyatakan bahwa peserta didik  yang mengalami 

hambatan bersosialisasi, akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan 

lingkungannya, pada akhirnya mengalami hambatan belajar. 

Berdasar berbagai pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

perkembangan merupakan perubahan yang dialami individu sepanjang hayat, 

menyangkut kehidupan individu dan bersifat kualitatif. Pada penelitian ini penulis 

memfokuskan perkembangan dalam aspek psikologis dan sosial. 

2.2.1 Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia 

Muhibbin (2014:18) membagi faktor perkembangan manusia menjadi 3 

pandangan, yaitu: (1) Pandangan aliran natifisme, berkeyakinan bahwa 

perkembangan manusia itu hanya ditentukan oleh pembawaanya, sedangkan 

pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. (2) Pandangan aliran 

empirisme, berkeyakinan bahwa perkembangan seorang anak kelak bergantung 

pada pengalaman/lingkungan yang mendidiknya. (3) Aliran konvergensi, aliran 

ini menggabungkan arti penting hereditas (pembawaan) dan lingkungan sebagai 

faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. 

 Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak menurut FG. 

Robins dalam Padil dan Supriyatno (2007:79-83)  yaitu (1) sifat dasar, merupakan 

keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya,(2) 

lingkungan prenatal, lingkungan dalam kandungan ibu, (3) perbedaan individu, 

yaitu perbedaan fisik dan psikologis yang berbeda, unik, (4) lingkungan, yaitu 

kondisidi luar individu yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, (5) 
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motivasi, merupakan kekuatan diri dalam individu yang menggerakkan individu 

untuk berbuat.  

Child development begins before birth and continues into 

adulthood. If all goes well and they achieve successful milestones at each 

stage, children enter adolescence motivated to learn and with skills to 

relate well with others. Problems that are unresolved in early stages may 

reappear and become grater problems in later life. (Lee, 2008:4) 

perkembangan anak dimulai sebelum kelahiran dan terus sampai dewasa. 

Jika semua berjalan dengan baik dan mereka mencapai tonggak sukses pada setiap 

tahap, anak-anak memasuki masa remaja termotivasi untuk belajar dan dengan 

keterampilan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Masalah yang belum 

terselesaikan dalam tahap awal mungkin muncul kembali dan menjadi masalah 

yang mengganggu di kemudian hari. 

Cahyaningsih (2011:4-5) mengemukakan pendapatnya bahwa Lingkungan 

merupakan faktor yang menentukan terdapat atau tidaknya potensi bawaan. 

Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, 

sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan individu yaitu faktor bawaan yang merupakan 

potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya dan faktor lingkungan 

yang merupakan kondisi luar yang mempengaruhi perkembangan. 

2.2.2 Prinsip perkembangan 

Menurut Djaali (2007:21) prinsip perkembangan antara lain: (1) 

Perkembangan merupakan fungsi jasmaniah dan kejiwaan yang berlangsung 

dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh (integrated); (2) Setiap individu 
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mempunyai kecepatan perkembangan; (3) Perkembangan seseorang, baik secara 

keseluruhan maupun setiap aspek tidak konstan tapi berirama; (4) Proses 

perkembangan dengan mengikuti pola tertentu; (5) Proses perkembangan 

berlangsung secara berkesinambungan; (6) Antara aspek perkembangan yang satu 

dengan yang lain saling berkaitaan atau berkorelasi secara signifikan; (7) 

Perkembangan berlangsung dari pola yang bersifat umum ke khusus; (8) 

Perkembangan dipengaruhi hereditas dan lingkungan; (9) Memiliki fungsi 

kepribadian yang bersifat jasmaniah, yaitu fungsi motorik pada bagian tubuh, 

fungsi sensorik pada alat indra, dan lainnya.  Fungsi kepribadian yang  bersifat 

kejiwaan seperti fungsi perhatian, fungsi pengamatan, dan sebagainya. 

Menurut Sutirna (2013:17- 18) prinsip perkembangan peserta didik yaitu: 

(1) proses perkembangan setiap individu tidak pernah berhenti. (2) Proses 

perkembangan setiap individu prinsipnya saling mempengaruhi atau ada korelasi. 

(3) proses perkembangan individu prinsipnya mengikuti pola atau arah tertentu. 

(4) perkembangan individu mempunyai tempo yang berbeda. (5) proses 

perkembangan individu harus berjalan dengan normal. (6) proses perkembangan 

setiap individu prinsipnya memiliki ciri khas.  

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prinsip 

perkembangan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, saling 

berkaitan atau mempengaruhi, dan perkembangan individu unik ataumempunyai 

ciri khas. 
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2.2.3 Tahapan perkembangan 

Tahap perkembangan menurut Djaali (2007:27-29) meliputi: (1) 

Kematangan prenatal (antara umur 2,5 bulan-9 bulan prenatal); (2) Perkembangan 

vital (sejak lahir-2tahun); (3) Tahap perkembangan ingatan (umur 2-3 tahun); (4) 

Tahap perkembangan kekuatan dan imajinasi (mulai umur 3-4 tahun); (5) Tahap 

perkembangan pengamatan (umur 4-6 tahun); (6) Tahap perkembangan 

intelektual (antara umur 6/7 tahun- 12/13 tahun); (7) Tahap perkembangan 

praremaja (antara umur 13-20 tahun); (8) Tahap perkembangan remaja(antara 

umur 16-20 tahun) 

Muhajir (2011:123-126) membagi periode dan tahap perkembangan 

menjadi lima. Pertama, tahap asupan (usia 0-2 tahun). Pada tahap ini anak belum 

memiliki kesadaran dan daya intelektual. Ia hanya mampu menerima rangsangan 

yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya. Kedua, tahap 

pendidikan jasmani dan pelatihan pancaindra (usia 2-12 tahun). Pada tahap ini 

anak mulai memiliki potensi biologis, pedagogis, dan psikologis. Pada tahap ini 

mulai diperlukan adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pengajaran, dan 

pendidikan yang sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Ketiga, tahap 

pembentukan watak dan pendidikan agama (12-20 tahun), pada tahap ini anak 

mengalami perubahan psikologis yang drastis dan mengalami transisi. Mereka 

mengalami rasa yang penuh kebimbangan. Mereka ingin hidup sebagai orang 

dewasa, diakui, dan dihargai, tetapi yang dilakukan masih penuh dengan kekanak-

kanakan. Pendidikan yang tept dibutuhkan disini. Proses pendidikan pada fase ini 

ywng tepat adalah dengan memberikan suatu model, mode, dan modus yang 
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islami (agama). Keempat, tahap kematangan (usia 20-30 tahun), pada tahap ini 

anak telah meninggalkan usia remajanya dan menginjak dewasa. Mereka sudah 

memiliki kematangan bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk 

menentukan masa depannya sendiri pada fase ini. Proses edukasi dapat dilakukan 

dengan memberi pertimbangan dalam menentukan teman hidup baginya. Kelima, 

tahap kebijaksanaan (30- meninggal). Pada tahap ini, manusia telah menemukan 

jati dirinya yang hakiki sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang 

mampu memberi naungan dan perlindungan kepada orang lain. Proses edukasi 

dapat dilakukan dengan mengingtkan dirinya. 

2.3 Nilai Sosial 

2.3.1  Pengertian Nilai Sosial  

Arzia (2011) mengatakan bahwa nilai sosial adalah sebuah konsep abstrak 

dalam diri manusia pada sebuah masyarakat mengenai apa yang dianggap baik 

dan apa yang dianggap buruk, indah atau tidak indah, dan benar atau salah. 

Zakapedia (2015) menyatakan bahwa secara umum, Pengertian Nilai Sosial 

adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan 

benar, hasil yang diinginkan, dan layak ditiru oleh setiap orang. Nilai sosial 

merupakan sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan 

merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. 

Nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui 

konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung 

tinggi oleh banyak orang (Robin Williams dalam Arzia, 2011). Menurut Kimball 

Young dalam Zakapedia (2015), pengertian nilai sosial adalah asumsi yang 
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abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang baik dan apa yang benar, dan 

apa yang dianggap penting dalam masyarakat. 

Kusdarini (2010) mengemukakan pendapatnya bahwa pada mulanya, 

budaya masyarakat hukum Indonesia adalah budaya hukum tidak tertulis 

(unwritten law), atau budaya hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di 

dalam masyarakat (living law). Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini hidup 

dalam setiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia, sehingga secara 

keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya 

hukum living law. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa nilai sosial 

adalah sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan 

merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting dan 

layak ditiru oleh setiap orang. 

2.3.2  Fungsi - Fungsi Nilai Sosial  

Secara umum, nilai sosial mempunya beberapa macam fungsi antara lain 

sebagai berikut. 1) Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan 

harga sosial dalam suatu kelompok. 2) Dapat mengarahkan masyarakat untuk 

berfikir dan bertingkah laku. 3) Sebagai penentu dalam memenuhi peran sosial 

manusia. 3) Sebagai alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok 

masyarakat. 4) Sebagai alat pengawasa atau dapat juga dikatakan pengontrol 

perilaku manusia. (Zakapedia, 2015) 
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2.3.3  Ciri-ciri Nilai Sosial 

Menurut Idianto dalam Arzia (2011) ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai 

berikut: 1) Tercipta dari proses interaksi antar manusia, bukan perilaku yang 

dibawa sejak lahir. 2) Ditransformasikan melalui proses belajar. 3) Berupa ukuran 

atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. 4) Berbeda-beda 

pada tiap kelompok manusia. 5) Masing-masing nilai mempunyai efek yang 

berbeda-beda bagi tindakan manusia. 6) Dapat mempengaruhi kepribadian 

individu sebagai anggota masyarakat. 7) Merupakan konstruksi masyarakat 

sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat. 8) Bervariasi antara kebudayaan 

yang satu dengan kebudayaan yang lain. 9) Cenderung berkaitan satu sama lain 

2.4 Remaja Putus Sekolah  

2.4.1  Remaja 

Muhibbin (2014: 33) menerangkan bahwa setelah fase perkembangan usia 

MI/SD berlalu, anak akan mengalami fase perkembangan remaja yang berkisar 

antara usia 12 hingga 21 atau 22 tahun. Aziz (2005:138) menambahkan masa 

remaja adalah masa peralihan, masa penuh cobaan,masa penuh tantangan, dan 

masa yang tidak pernah berhenti bergejolak. 

Santrock dalam Gunarsa (2009:196) menyatakan bahwa remaja adalah 

mereka  yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an. 

Usia antara tiga belas, empatbelas, dan limabelas tahun adalah saat masa 

anak-anak berakhir, inilah masa remaja. Aak di usia ini bukan anak kecil dan 

bukan pula dewasa, oleh karena itu ada pergulatan dalam dirinya, itulah sebabnya 
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sebagian anak pada usia ini Nampak goyah. Usia ini merupakan periode Kemal, 

periode konflik dalam diri. Ia menerangkan lebih lanjut bahwa masa muda dibagi 

menjadi 3 bagian. Usia 13,14, dan 15 adalah awal masa muda; 16, 17, dan 18 

merupakan pertengahan masa muda; 19, 20, 21 merupakan penutup masa muda 

(Inayat, 2007:101). 

Pfeifer (2008:15) berpendapat bahwa masa remaja adalah periode waktu 

antara akhir perkembangan masa kanak-kanak dengan masa dewassa. Periode ini 

dimulai pada usia 11 atau 12 dan terus berlanjut sampai usia remaja dan awal usia 

20-an. Masa remaja adalah masa perubahan mempelajari siapa kamu dan apa yang 

ingin kamu raih dan termasuk jalan untuk sampai kesana. 

Sarwono (2013:18-19) berpendapat sebagai pedoman umum, dapat 

menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja 

Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Usia 11 tahun adalah usia 

ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. 2) Di banyak 

masyarakat indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akhil baliq, baik menurut 

adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka 

sebagai anak. 3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan 

perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari 

perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif, 

maupun moral. 4) Pada usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk 

memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih 

menggantungkan diri pada orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai 

orang dewasa, belum bisa memberikan pendapat sediri daan sebagainya. 5) Status 
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perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di 

masyarakat kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah, pada usia 

berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara 

hokum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

remaja adalah mereka yang dalam masa transisi atau peralihan dari anak-anak 

menjadi dewasa yang berada dalam usia 12 sampai dengan 21 tahun. 

Davis dalam Sarwono (2013:44) Meyatakan bahwa remaja berkembang 

sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan budayanya. Kepribadiannya 

dibentuk oleh gagasan-gagasan, kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-

norma yang diajarkan  kepada si remaja oleh lingkungan budayanya. 

Aziz (2005:142-144) menyatakan bahwa dari berbagai pola kebutuhan 

manusia, disamping adanya berbagai potensi didalam diri seseorang dan berbagai 

pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya, maka pola perilaku seseorang, dalam 

hal ini adalah remaja, berkisar pada lima pola, yaitu: (1) perilaku yang terarah 

untuk mendapat pemuasan terhadap kebutuhan agar diterma orang lain, (2) 

perilaku yang terarah untuk mendapat pemuasan dalam pemenuhan kebutuhan 

agar mendapat penerimaan, dan agar terhindar penolakan dari orang lain, (3) 

perilaku untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan agar tidak ditolak orng lain, (4) 

perilaku untuk memperoleh kepuasan atas kebutuhan agresif yang bersamaan 

dengan kebutuhan penerimaan, serta menghindari penolakan orang lain, (5) 

perilaku yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan agresif belaka. 
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Sidiq (2010:184) berpendapat tuntutan psikologi masa remaja diantaranya 

adalah: (1) Remaja dapat memperoleh kebebasan emosional dari orang lain. (2) 

Remaja mampu bergaul lebih matang dengan jenis kelamin yang berbeda. (3) 

Mengetahui dia menerima kemampuan diri sendiri. (4) Memperkuat penguasaan 

diri atas dasar skala nilai dan norma. 

Jeshmaridian (2008:18) menyatakan bahwa  

“The most important task for the adolescent is this search for 

identity, which can occur in many ways, by developing one’s values, by 

developing pride in one’s achievements, and by developing close 

relationships with peers.” 

Tugas yang paling penting bagi remaja adalah pencarian ini identitas, yang 

dapat terjadi di banyak cara, dengan mengembangkan nilai-nilai seseorang, 

dengan mengembangkan kebanggaan prestasi seseorang, dan dengan 

mengembangkan hubungan dekat dengan teman sebaya. 

2.4.2  Putus sekolah 

Rifa’i (2011:201) berpendapat putus sekolah merupakan predikat yang 

diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu 

jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang 

pendidikan berikutnya.  

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 (http://eonyhuh.blogspot.co.id/). 
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.Menurut Undang – Undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai 

anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan 

anak sehingga anak menjadi terlantar.  

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa putus 

sekolah adalah predikat yang diberikan pada mereka yang keluar sekolah sebelum 

menyelesaikan jenjang pendidikan, dengan kata lain tidak menyelesaikan 

pendidikanya pada jenjang tertentu dan hal tersebut memungkinkan banyak 

penyimpangan yang terjadi yang akan menghambat perkembangan anak. 

  Sidiq (2010:187) berpendapat gagal dalam pendidikan menjadi salah satu 

faktor yang menurunkan moral di kalangan remaja. Rifa’i (2011:202) 

menambahkan masalah putus sekolah kususnya pada jenjang pendidikan rendah, 

kemudian tidak bekerja atau berpenghasilan tetap, dapat merupakan beban 

masyarakat bahkan sering menjadi pengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini 

diakibatkan kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektual, serta tidak 

memiliki keterampilan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Lebih-

lebih bila mengalami frustasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap over-

compentation, bias menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa 

perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan norma sosial yang positif. 

2.5  Kerangka berpikir 

Pada masa remaja, setiap orang mengalami perkembangan, tidak 

terkecuali pada remaja putus sekolah. Remaja yang putus sekolah mengalami 

tahap perkembangan yang mungkin berbeda dari perkembangan remaja pada 

umumnya, hal tersebut dikarenakan peran sekolah yang tidak lagi berfungsi 
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semestinya. Pendidikan informal, yakni keluarga dan masyarakat mempunyai 

andil yang cukup besar dalam perkembangan nilai sosial remaja. Di dusun 

Surakan, remaja putus sekolah pada daerah tersebut mempunyai kegiatan yang 

heterogen. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang di kaji yaitu peran lingkungan 

pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah, maka 

pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 

pernyataan Moleong (2012:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah  

Peneliti ingin memahami interaksi yang terjadi kemudian mendeskripsikan 

mengenai peran lingkungan pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial 

remaja putus sekolah, oleh karena itu penulis memilih pendekatan deskriptif 

kualitaif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan 

kegiatan penelitian yang diharapkan dapat berjalan secara alami serta memperolah 

data-data yang objektif dan mendalam. 

3.2  Latar Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian itu 

dilakukan. Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas 

objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak meluas. 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas 



39 
 

 
 

lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dengan demikian lokasi penelitian 

yang diambil peneliti berada di kelurahan Sidorejo, kecamatan Tegalrejo, 

Kabupaten Magelang, tepatnya di dusun Surakan. Alasan terkuat dalam 

melaksanakan penelitian di tempat tersebut karena daerah tersebut terdapat 

banyak remaja yang putus sekolah, dan mempunyai kegiatan yang beragam. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan 

diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. 

Pemilihan narasumber dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan narasumber didasarkan pada 

tujuan penelitian, dengan harapan utuk memperoleh informasi yang sebanyak-

banyaknya yang dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai 

sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. 

Informan merupakan key person yang dapat memberikan informasi terkait 

masalah  yang akan diteliti. Penelitian ini adalah tentang peran lingkungan 

pendidikan informal terhadap perkembangan remaja putus sekolah. 

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah orangtua, 

masyarakat sekitar dan remaja yang putus sekolah ataupun tidak melanjutkan 

sekolah ke jenjang SMP ataupun SMA karena memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan perkembangan dan berhubungan langsung dengan remaja putus sekolah. 
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3.3  Fokus Penelitian 

 Menurut Moleong (2012:386) fokus itu pada dasarnya adalah sumber 

pokok dari masalah penelitian. Menurut Spradley (Sugiyono, 2012: 208-209) 

menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain 

yang terkait dari situasi sosial. Penelitian kualitatif menentukan fokus dalam 

proposalnya lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan), dengan demikian penelitian tidak akan 

ditetapkan hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial 

yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara terus-menerus. Penelitian ini memfokuskan pada peran 

orangtua dan masyarakat terhadap perkembangan nilai sosial remaja putus 

sekolah di Dusun Surakan, kelurahan Sidorejo, kecamatan Tegalrejo, kabupaten 

Magelang. 

3.4  Sumber Data Penelitian 

 Data atau informasi yang diperlukan, diperoleh dari sumber data atau 

orang yang dianggap paling mengetahui segala informasi yang dicari. Narasumber 

yang dimaksut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primer diperoleh peneliti dari orangtua, masyarakat dan remaja putus 

sekolah. 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan 

telah diolah oleh pihak lain yang biasaanya dalam bentuk publikasi, misalnya 

dokumen, arsip, foto, dan lain-lain yang diperoleh dari pihak kelurahan. 
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3.5  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

3.5.1 Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadp gejala-gejala yang 

diteliti. Observasi bertuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah 

sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.  

Menurut Hadi (Sugiyono, 2012:145) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Menurut Sugiyono (2012:145) teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan manusia, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Alasan peneliti menggunakan metode observasi karena dalam penelitian 

kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan atau kenyataan 

lapangan sehingga data dapat diperoleh lebih baik dan jelas. Teknik observasi 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan dan rutinitas 

remaja putus sekolah. 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan 

terbuka yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek dengan sukarela 
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memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi. 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi adalah untuk mengumpulkan dan 

memperkuat data yang ada di lapangan. 

3.5.2 Teknik Wawancara 

Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Menurut Sugiyono (2012: 231) wawancara digunakan sebagai tekhnik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan dari responden 

secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur 

karena peneliti ingin mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh. Peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Hasil wawancara dalam penelitian ini akan direkam 

menggunakan alat rekam dan ditulis pada lembar ringkasan wawancara. 

3.5.3 Teknik Dokumentasi 

Sugiyono (2012:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya cacatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto gambar hidup, sketsa. 

Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap dan memperkuat 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitaitif ini. 
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Data-data dokumentasi yang ada di dusun Surakan berupa data-data mengenai 

aktifitas remaja putus sekolah, kegiatan remaja, identitas anggota dan arsip yang 

berkaitan dengan remaja putus sekolah di dusun Surakan. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2012:241) triangulasi adalah sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu memeriksa kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulaan data dan berbagai sumber. 

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : (a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa 

yang diketahuinya, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Tenik triangulasi sumber dalam penelitian ini didasarkan pada keinginan 

peneliti yang ingin mendapatkan data yang konsisten, benar dan pasti dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara membandingkan keterangan atau informasi yang diberikan oleh 
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subyek dan informan yang berbeda dengan melakukan wawancara dan 

pengamatan langsung di lokasi penelitian. Skema triangulasi sumber dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Triangulasi Sumber 

3.6.2 Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan 

data yang berbeda-beda. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Skema triangulasi metode dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Triangulasi Metode 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 Sugiyono (2012: 244) megatakan analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang di peroleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi saat di lapangan agar mudah dimengerti oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Proses analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat studi pendahuluan 

(sebelum memasuki lapangan) dan selama berada di lapangan. 

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan.  

 Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dari sebelum dilaksanakan 

penelitian yaitu pada saat studi pendahuluan, dengan mencari informasi dari 

orangtua dan masyarakat dan remaja di dusun Surakan, kelurahan Sidorejo, 

kecamatan Tegalrejo, kabupaten Magelang.  

2. Analisis Data di Lapangan. 

Data yang di dapat saat kegiatan penelitian dari berbagai sumber dan 

dikumpulkan secara berurutan serta sistematis untuk mempermudah peneliti 

dalam menyusun hasil penelitiannya. Proses pengumpulan data saat penelitian 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan, maka proses 

selanjutnya adalah menganalisis data. 
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Kegiatan analisis data melalui beberapa tahap, yaitu : 

3.7.1 Tahap  Reduksi Data  

Mereduksi data menurut Sugiyono (2012.247) yaitu merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan data pada hal-hal penting, dicari tema dan 

polanya. 

  Reduksi data pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran 

lingkungan pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja putuss 

sekolah di dusun Surakan. Langkah-langkah dalam tahap reduksi, yaitu 

melakukan kegiatan mengumpulkan data dengan menggambarkan kejadian dan 

situasi di lokasi penelitian, pembuatan catatan, menyimpan data, dan membuat 

memo. 

3.7.2 Tahap Penyajian Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi tentang peran 

orangtua dan masyarakat dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah 

di dusun Surakan, kelurahan Sidorejo, kecamatan Tegalrejo, kabupaten Magelang. 

Hasil penelitian disajikan atau ditampilkan dalam bentuk teks naratif, dan 

membuat hubungan tentang fenomena dilapangan serta apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

3.7.3 Tahap Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap data yang 

muncul dan diperoleh dari informan dengan cara mengklasifikasikannya karena 

data yang diperoleh bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di 
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lapangan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berupa peran 

lingkungan pendidikan informal terhadap perkembangan remaja putus sekolah di 

dusun Surakan, kelurahan Sidorejo, kecamatan Tegalrejo, kabupaten Magelang. 

Tiga hal utama menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2012:247) dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 3.3 Diagram Proses Analisis Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Sebelum dideskripsikan hasil penelitian tentang peran lingkungan 

pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah di 

Dusun Surakan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang 

sebagai berikut. 

4.1.1.1 Kondisi Geografis dusun Surakan 

Dusun Surakan merupakan salah satu dusun yang secara administratif 

berada di kelurahan Sidorejo, kecamatan Tegalrejo, kabupaten Magelang. Jarak 

dusun Surakan dengan kantor balai desa 200m dan berjarak 1 Km dari kantor 

kecamatan. Adapun batas wilayah dusun Surakan adalah: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun gales 

- Sebelah Barat berbatasan dengan dusun parangan 

- Sebelah Timur berbatas dengan dusun gejagan 

Luas wilayah dusun Surakan adalah 168.057m2 yang terdiri atas 2 (dua) 

Rukun Tetangga yang terdiri atas 26 keluarga pada RT 1 dan 33 keluarga di RT 2. 

4.1.1.2 Kondisi Demografis Dusun Surakan 

Dusun Surakan terbagi menjadi terdiri atas 2 RT (Rukun Tetangga). 

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa penduduk dusun Surakan pada bulan 

Desember 2015 berjumlah 249 jiwa, yang terdiri dari 126 jiwa yang berjenis
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kelamin laki-laki, dan perempuan 123 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 66 KK, dan 28,52% (71 orang) diantaranya adalah remaja. 

Penduduk dusun Surakan mayoritas bekerja sebagai pembuat batu bata 

ataupun buruh batu bata. Berdasarkan Buku Induk Penduduk WNI Desa Sidorejo 

per 31 Desember 2015, mata pencaharian penduduk Dusun Surakan terdiri atas: a) 

3 pegawai negeri sipil  orang, b) karyawan swasta 14 orang, c) pedagang 4 orang, 

e) tani 12 orang, f) buruh harian lepas 10 orang, g) wiraswasta 7 orang, h) 

pekerjaan lain 104 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Dusun Sidorejo 

No Jenis Kegiatan Jumlah (Orang) 

1. Pegawai Negeri Sipil 3 

2. Karyawan swasta 14 

3. Pedagang 4 

4. Tani 12 

5. Buruh harian lepas 10 

6. Wiraswasta 7 

7. Pekerjaan lainnya 105 

Jumlah 155 

Sumber: Buku Induk Penduduk WNI Desa Sidorejo, Per 31 Desember 2015 

Pendidikan terakhir penduduk dusun Surakan terdapat 3 yang telah 

menempuh jalur perkuliahan (Akademi/Diploma III/Sarjana Muda), 27 

SLTA/sederjat, 44 lulusan SLTP/sederajat, 137 orang tamat SD, dan 91 warga 

yang belum tamat ataupun tidak/belum sekolah. 
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Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Penduduk Dusun Surakan 

No Jenis Pendidikan Jumlah (Orang) 

1. Akademi/D1-D3/Sarjana 3 

2. SLTA/sederajat 27 

3. SLTP/sederajat 44 

4. Sekolah Dasar 137 

5. Belum tamat atau tidak/belum sekolah 91 

Jumlah 302 

  Sumber: Buku Induk Penduduk WNI Desa Sidorejo, Per 31 Desember 2015 

4.1.1.3 Gambaran umum subjek penelitian 

Subjek penelitian dari Peran Lingkungan Pendidikan Informal Dalam 

Perkembangan Nilai Sosial Remaja Putus Sekolah Di Dusun Surakan, Kelurahan 

Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang adalah 3 remaja putus 

sekolah yang mewakili sampel dengan kriteria yaitu dengan latar belakang 

keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda dan lingkungan pergaulan yang 

berbeda, Ambar Rahmawati, Umar Setiawan, dan Sholeh. Masing-masing 

orangtua remaja putus sekolah,3 warga masyarakat dengan kriteria yaitu tempat 

tinggal yang berbeda, latar belakang yang berbeda. 

Umar Setiawan, merupakan remaja putus sekolah dari pasangan Supardi 

dan Juminem. Bapak supardi bekerja sebagai pembuat batu bata dan ibu Juminem 

berjualan di rumahnya. Ia merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Ia tinggal 

bersama bapak, ibu dan kakaknya Septiana. Septiana adalah anak ke 2, dan ia 

sendiri sebagai anak ke 3. Ia merupakan lulusan SD sidorejo 1. Ia memutuskan 
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untuk tidak meneruskan sekolah karena kurangnya motivasi. Dalam 

kesehariannya ia bekerja membantu ayahnya dalam pembuatan batu bata. 

  Ambar Rahmawati adalah anak dari almarhum Sutrasman dan ibu 

Sakdiyah. Ibu sakdiyah bekerja sebagai pembuat batu bata, yang terkadang 

dibantu anak-anaknya. Ambar adalah anak ke 3 dari 3 bersaudara. Kakaknya Joko 

Choirudin lulusan SMK, Ego prayitno lulusan SMP dan Ambar tidak tamat SD. Ia 

bekerja sebagai penjaga toko. 

Sholeh, merupakan anak dari pasangan Sunaryo dan Amsiyah. Ia 

merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. Ia merupakan pasangan kembar dengan 

adikya yang bernama sholikhun. Ia memutuskan untuk tidak bersekolah pada saat 

kelas 2 SD. Sholeh merupakan salah satu remaja yang tidak bekerja. Untuk 

memperoleh penghasilan kadang ia ikut menjadi buruh jasa angkut batu bata. 

 

 

No Nama Alamat 

Tanggal 

Lahir 

Jenis 

Kelamin 

Status dl 

Keluarga 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Supardi Magelang 03/10/1965 Lk Kk 

Belum Tamat 

Sd/Sederajat 

2 Juminem Magelang 16/08/1976 Pr Istri 

Belum Tamat 

Sd/Sederajat 

3 Septiana Magelang 12/09/1992 Pr Anak Sltp/Sederajat 

4 

Umar 

Setiawan 

Magelang 11/03/1996 Lk Anak 

Belum Tamat 

Sltp/Sederajat 

Tabel 4.3 Identitas Keluarga Umar Setiawan  
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No Nama Alamat 

Tanggal 

Lahir 

Jenis 

Kelamin 

Status dl 

Keluarga 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Sakdiyah Magelang 31/12/1973 Pr Kk 

Tamat 

Sd/Sederajat 

2 

Joko 

Choirudin 

Magelang 20/12/1992 Lk Anak Sltp/Sederajat 

3 

Ego 

Prayitno 

Magelang 16/09/1996 Lk Anak Sltp/Sederajat 

4 

Ambar 

Rahmawati 

Magelang 09/04/2003 Pr Anak 

Belum Tamat 

Sd/Sederajat 

No Nama Alamat 

Tanggal 

Lahir 

Jenis 

Kelamin 

Status dl 

Keluarga 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Sunaryo Magelang 31/12/1966 Lk Kk 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 

2 Amsiyah Magelang 31/12/1969 Pr Istri 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 

3 

Siti 

Kholifah 

Magelang 13/02/1984 Pr Anak 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 

4 Fitriyanah Magelang 28/03/1988 Pr Anak 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 

Tabel 4.4 Identitas Keluarga Ambar Rahmawati 

Tabel 4.5 Identitas Keluarga Sholeh  
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4.1.2 Peran Lingkungan Pendidikan Informal Dalam Perkembangan Nilai 

Sosial Remaja Putus Sekolah  

Masa remaja merupakan  masa perkembangan individu yang didalamnya 

penuh gejolak dan kebimbangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya 

pendidikan baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiga pusat 

pendidikan ini hendaknya saling melengkapi guna mengembangkan remaja 

sehingga berguna bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dalam masa 

perkembangannya, keluarga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dan aspirasi 

pendidikan bagi anak-anaknya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan untuk melaksanakan peranannya di dalam masyarakat, oleh karena 

itu sekolah dan masyarakat berfungsi sebagai pelengkap pendidikan yang tidak 

dapat diberikan oleh keluarga. Namun bagi para remaja putus sekolah, peran 

sekolah sudah tidak ada. Hal tersebut menjadikan keluarga dan masyarakat lah 

yang menjadi sumber pendidikan bagi remaja mereka. Peran keluarga dan 

masyarakat seharusnya berpengaruh besar pada perkembangan remaja putus 

sekolah. 

5 Miftakhudin Magelang 17/05/1994 Lk Anak 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 

6 Sholeh Magelang 12/06/1996 Lk Anak 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 

7 Sholikun Magelang 12/06/1996 Lk Anak 

Tdk Tamat 

Sd/Sederajat 
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Peran Lingkungan Pendidikan Informal Dalam Perkembangan Nilai Sosial 

Remaja Putus Sekolah di dusun Surakan dapat dilihat sebagai berikut: 

4.1.2.1 Lingkungan keluarga 

1. Peletak nilai dasar  

Pendidikan informal merupakan pendidikan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. pendidikan keluarga merupakan pnedidikan utama bagi anak, dimana 

pendidikan yang diperoleh anak pertama kali sejak anak lahir ialah pendidikan 

dalam keluarga, Pendidikan dalam keluarga berlangsung karena rasa tanggung 

jawab orangtua terhadap anak. Orang yang berperan sebagai pendidik yang utama 

di dalam keluarga, adalah ayah dan ibu dan selanjutnya anggota keluarga lain 

seperti kakak, paman, bibi, kakek, nenek dapat mempengaruhi atau mendidik anak 

melalui interaksi. Pengalaman yang diterima anak akan menentukan sikap 

hidupnya di masa mendatang, dengan demikian keluarga merupakan peletak dasar 

pendidikan bagi anak. Nilai-nilai dasar yang hendaknya orangtua berikan kepada 

anaknya mencakup pendidikan agama dan pendidikan sosial. Pendidikan agama 

sebagai penanam nilai keagamaan dan pendidikan sosial guna bekal anak 

bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungannya. Disamping sangat menentukan 

dalam penanaman dasar-dasar moral, yang tak kalah pentingnya adalah berperan 

besar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam 

pribadi anak. 

Bentuk peran pendidikan informal dalam peletakan nilai dasar pada remaja 

putus sekolah di dusun Surakan yaitu 



55 
 

 
 

Umar setiawan atau yang biasa dipanggil Wawan adalah anak ke 3 dari 

pasangan Supardi dan Juminem. Penanaman nilai religi yang ia dapatkan berupa 

sembahyang, mengaji, membaca alqur’an sudah diajarkan oleh orangtuanya dan 

didapatnya dari lingkungan sejak kecil. Perkembangan selanjutnya yaitu masa 

remaja, penanaman nilai religi yang diberikan keluarga pada Wawan hanya 

sebagai pembiasaaan atau peringatan, hal tersebut berbeda dengan penanaman 

yang diberikan keluarga ketika Wawan masih kecil. Nilai-nilai religi yang 

dimiliki yang diterima Wawan lebih banyak diperoleh dari lingkungan sekitar, 

dimana setelah masa remaja sosialisasi yang lakukan oleh Wawan lebih banyak 

dilakukan di lingkungan masyarakat, sehingga mempengaruhi nilai-nilai religi 

yang telah diberikan dan diajarkan oleh keluarga. Hal tersebut sesuai dengan yang 

diutarakan oleh Wawan, dia mengemukakan bahwa nilai keagamaan pada masa 

remaja sebagai berikut. 

“sholat atau membaca alqur’an sudah diajari orangtua sejak kecil mas, 

kalau sekarang orangtua mengingatkan saya untuk sholat dan ngaji pas 

saya ada di rumah mas” 

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan 

orangtua Wawan. Beliau mengemukakan tentang penanaman nilai religi sebagai 

berikut. 

“Kalau dulu saya kadang yang ngajari mengaji mas, kalau habis magrib 

biasanya ke masjid. Sekarang sudah besar ya sudah mengaji sendiri.” 

Berdasar hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penanaman nilai 

keagamaan Wawan pada masa remaja hanya sebagaia pembiasaan perilaku dan 

tanggung jawab.   
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Penanaman nilai-nilai sosial yang diterima Wawan seperti tolong-

menolong, berlaku sopan dengan lingkungan sekitarnya juga sudah diajarkannya 

sedari kecil.  penanaman nilai sosial yang diberikan keluarga kepada Wawan 

dilakukan secara natural, dimana Wawan meniru yang dilakukan oleh 

keluarganya. Sama halnya dengan penanaman nilai keagamaan, dalam penanaman 

nilai sosial pada masa remaja, Wawan tidak lagi diberi arahan atau pembelajaran 

akan tetapi penanaman yang dilakukan oleh keluarga terhadap Wawan yaitu 

pembiasaan. Hal tersebut tersebut diberikan secara sadar maupun tidak. Pada 

proses perkembangannya, Wawan memperoleh pengetahuan itu dari lingkungan 

sekitar maupun teman sebayanya, seperti yang dituturkan oleh Wawan 

“Saya juga kadang mendengarkan pengajian, khotbah, atau acara 

televisi,atau kadang dikasih tahu teman. Ada hal yang saya kurang tahu 

jadi tahu.” 

Ambar merupakan remaja putus sekolah yang putus sekolah pada jenjang 

SD. Remaja yang merupakan anak ke 3 dari pasangan Bapak Sutrasman dan Ibu 

Sakdiyah. Almarhum bapaknya yang dulu termasuk sesepuh desa, dan ibunya 

yang dulu sempat mengajari anak kampung mengaji membuatnya tidak tertinggal 

dalam penerapan nilai agama dan sosial. nilai dasar keagamaan ia peroleh 

semenjak dirinya kecil, sehingga pada periode masa remajanya ia hanya perlu 

mengembangkannya. Penanaman nilai religi yang ia dapatkan berupa 

sembahyang, mengaji, membaca alqur’an. Nilai-nilai sosial seperti tolong-

menolong, bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya serta tata karma. 

Menginjak usia 13 tahun ia sudah mempunyai pengalaman kerja yang cukup. Ibu 

Sakdiyah yang setiap harinya sebagai pembuat batu bata tetap berusaha selalu 
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mengingatkan remaja yang biasa dipanggil Ambar ini untuk tidak melalaikan 

sembahyang dan menjaga diri. Beliau menuturkan  

“selalu saya ingatkan mas sembahyangnya, sholatnya. Buat jaga diri. 

Bapak sudah tidak ada, kalau bukan anaknya yang mau mendoakan siapa 

lagi, itu yang sering saya katakan ketika anak-anak itu mulai malas.” 

Nilai Sosialnya timbul dengan adanya motivasi yang berasal dari dalam 

diri, kakak ataupun teman sebaya dan juga masyarakat. Ambar memberi 

penjelasan tentang kegiatannya dalam kegiatan sosial sebagai berikut. 

“kalau ada kegiatan sosial ada pemberitahuan mas. Saya seringnya gantian 

dengan kakak mas, kalau kakak yang lega biasanya kakak yang berangkat, 

kalau saya yang lega saya yang berangkat.” 

Salah satu tetangga Ambar, ibu yayuk, menuturkan, 

“saya sering meminta bantuan Ego, ambar atau kakaknya. Mereka sih 

tidak keberatan, saya juga kadang kasih imbalan, selain buat bantu-bantu, 

keluarga itu mudah buat dimintai tolong.”  

Sholeh, anak dari pasangan bapak Sunaryo dan ibu Amsiyah. Pemuda ini 

sampai sekarang masih belum mendapat pekerjaan. Hal tersebut membuatnya 

memiliki banyak waktu luang baik dirumah maupun di lingkungannya. 

Penanaman nilai religi yang ia dapatkan berupa sembahyang, mengaji, membaca 

alqur’an ia dapat dari lingkungan masyarakatnya saja. Sholeh memberi pernyataan 

mengenai pendidikan agama  yang ia dapatkan sebagai berikut. 

“kalau mengaji dulu ya ikut mengaji mas,tapi kalau dirumah jarang. Jarang 

disuruh juga” 

Orangtua Sholeh merasa bahwa Sholeh sudah dewasa sehingga urusan 

keagamaan, sembahyang, ibadah, mereka sudah tidak ikut mengurusi, akan tetapi 

kadang pula ibu Amsiyah masih mengingatkan. 

“sudah besar mas, jadi sudah jadi tanggung jawab sendiri. Saya Cuma bisa 

mengingatkan,” 
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Hal lain dituturkan oleh bu yayuk, yang juga menjadi salah seorang 

tetangga Sholeh. Ia memberi penjelasan tentang kebiasaan keluarga bapak 

Sunaryo sebagai berikut 

“keluarga pak leyek (pak sunaryo) kurang taat mas ibadahnya. Jarang 

kemasjid juga. Sepengetahuan saya.” 

Sholeh  sering ikut berpartisispasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Hal tersebut dikarenakan dirinya belum memperoleh pekerjaan tetap, namun pada 

proses sosialisasinya, ia dikenal kurang sopan ataupun kurang akur terhadap 

lingkungan sekitarnya. Salah satu warga masyarakat, mas Indro, mengatakan 

tentang peran keluarga dalam peletakan nilai sosial dalam diti Sholeh sebagai 

berikut. 

“Keluarga itu memang gitu mas, anda tahu sendiri lah, kurang sopan juga. 

Agak nakal anaknya.” 

 

2. Melatih anak mandiri 

pendidikan informal merupakan pendidikan awal dan yang pertama kali 

didapatkan anak. Anak belajar dan berkembang berkat arahan orangtua, 

lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Menurut teori 

pekembangan konvergensi, pengalaman dan bawaan mempunyai peran penting 

dalam perkembangan. Pengalaman ini didapat dari pergaulan atau proses 

sosialisasi baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Seiring berjalannya 

waktu, anak akan berkembang dan mengurus dirinya sendiri dan dapat 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya 

bimbingan dari keluarga dan masyarakat sehigga anak pada akhirnya dapat 

mengurus dirinya sendiri. 
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Bentuk peran pendidikan informal dalam melatih mengurus diri pada 

remaja putus sekolah di dusun Surakan yaitu 

Wawan sampai saat ini masih tinggal dengan orangtua, jadi dalam 

kesehariannya, Wawan masih bergantung pada keluarganya. Ia mengaku untuk 

keperluan pribadinya, ia masih dibantu oleh keluarganya. Keluarga masih 

berperan guna melatih mengurus diri, baik dalam mencuci pakaian, makan, dan 

beberapa hal lain. Selain itu, Bapak Supardi sebagai ayah juga telah 

mengarahkannya dalam hal pekerjaan. Ia membimbing dan mengajari anaknya, 

terbukti Wawan bekerja dengan ayahnya sebagai pembuat batu bata. Selain itu 

Bapak Supardi juga memberinya fasilitas berupa sepeda motor sehingga apabila 

Wawan ingin bekerja ia mempunyai alat bantu transportasi dikarenakan jarak 

antara rumah dan tempat kerjanya cukup jauh. Wawan mengatakan bahwa 

“Kalau sekarang saya masih bantu-bantu ayah di kebun mas, buat batu 

bata. Sedikit-sedikit, asal ada yang buat jajan saja mas.” 

Ambar pada usianya yang mencapai 13 tahun ia sudah mulai dilatih untuk 

tidak bergantung pada keluarganya. Ia sudah dibiasakan mandiri. Remaja ini 

sudah bekerja dan mempunyai cukup pengalaman. Dalam kesehariannya, 

Keluarga membantunya saat ia tidak ada waktu untuk mengurus dirinya sendiri. 

Ibu Sakdiyah yang pada pagi hari sampai siang berada di kebun untuk membuat 

batu bata, tidak sempat untuk melayani segala kebutuhan Ambar. Ibu Sakdiyah 

menuturkan 

“Saya kalau pagi di kebun mas, jadi mereka mengurus diri mereka sendiri. 

Ayahnya juga sudah tidak ada, Jadi mereka mulai sadar kewajibannya 

masing-masing.” 
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Pekerjaan yang didapat Ambar sekarang juga atas tawaran dari kerabat 

jauhnya. Namun walaupun ibu Sakdiyah kurang mendukung dan memfasilitasi, ia 

selalu berusaaha memberi motivasi dan menjaganya. Ibu Sakdiyah menuturkan 

tentang kontribusinya dalam pekerjaan Ambar sebagai berikut. 

“Saya kurang mengerti hal begitu mas, dia diajak mbak Fafa buat menjaga 

tokonya kalau siang sampai sore. Saya tidak bisa memberi apa-apa mas, 

yang saya bisa hanya berdoa dan memberi nasihat mas.” 

Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan dari  Ambar 

“Kalau masalah pekerjaan ibu tidak ikut campur mas, tapi ibu sering 

menasihati dan menyuruh saya buat jaga diri” 

Sholeh dalam kesehariannya sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Ia 

sudah dibiasakan untuk madiri dan menolong orangtuanya dari kecil. ia dan 

saudara kembarnya Sholikun saling mendukung satu sama lain. ibunya sudah 

dipasar dari subuh mas jadi saya Sholeh biasa mengurus dirinya sendiri. Sholeh 

dalam waktu senggangnya dirumah, ia terkadan sering menjadi buruh angkut. 

Menurut bu yayuk, salah seorang tetangga yang dekat lingkungannya dengan 

Sholeh berkata bahwa 

“Setahu saya Sholeh itu sudah mandiri mas, dia suka bantu-bantu kalau 

dirumah. Sering saya lihat dia suka cari kayu dikebun, menimba, dan 

mencuci sendiri.” 

3. Pemberian motivasi 

Remaja dalam perkembangannya mengalami banyak situasi yang beresiko 

konflik baik dalam diri maupun dengan lingkungan sekitar. Keluarga sebagai 

lembaga pendidikan hendaknya memberi rasa aman dan nyaman sehingga remaja 

dalam perkembangannya termotivasi. Peran keluarga dalam dalam pemberian 
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motivasi di Dusun Surakan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, 

Kabupaten Magelang adalah 

Pak Supardi berperan dalam memotivasi anaknya. Beliau memotivasi 

anaknya dengan cara memberi dorongan kepada anaknya supaya rajin dan giat 

dalam bekerja. Terkadang beliau juga memberikan hadiah kepada anaknya karena 

melakukan suatu hal seperti yang diharapkannya. Ibu jminem mengatakan tentang 

peran bapak Supardi dalam melatih Wawan bekerja sebagai berikut. 

“bapaknya mengajak untuk mengurus batu bata mas, saya juga 

memberinya uang agar dia semangat.kalau sudah masa panen, dia 

mendapat jatahnya sendiri.” 

Hal lain diungkapkan oleh Wawan 

“Sebenarnya saya pengen merantau mas, tapi nunggu siap dulu. Bapak 

juga mendukung kalau saya mau merantau. Malah dia juga mulai 

menyuruh saya untuk memikirkan lebih matang tentang hal tersebut.” 

Bapak Supardi juga tetap memperhatikan anaknya dalam bergaulnya. Ia 

melakukannya secara langsung maupun tidak. Secara langsung ia menanyai 

anaknya jika hendak berpergian, dan secara tidak langsung dengan memantau dan 

mengamati anak dalam ligkungan masyarakat. 

Ibu serta kakak Ambar berperan dalam memotivasinya. Mereka 

memotivasi Ambar dengan cara memberi dorongan kepada Ambar supaya rajin 

dan giat dalam bekerja. Hal tersebut berlaku pula pada keluarga lain. Kehilangan 

sosok pemimpin keluarga(bapak) membuat meeka justru mempunyai kerjasama. 

Ibu Sakdiyah menuturkan, 

“kebutuhan ditanggung sama-sama mas, siapa yang ada. Kalau saya 

sendiri butuh kadang minta Ego, atau kakaknya atau juga Ambar. Kalau 

Ego belum gajian ia kadang pinjam kakaknya. Kalau kakaknya lagi butuh 

kadang juga suka pinjam Ego. Begitu pula Ambar” 
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Dalam pergaulan, ibu dan kakak-kakaknya juga mempengaruhinya. 

Ibunya berusaha mencari tahu masalah anak dalam pergaulan, dan membantu 

anaknya dalam mengatasi masalah tersebut. Kakaknya juga mencoba menjaganya 

sehingga dirinya tetap menjadi anak yang baik dan tidak terjerumus pada 

pergaulan yang kurang baik. Ibu Sakdiyah menuturkan 

“Kalau sekarang mereka sudah dewasa mas, tahu keadaan ibu. Apalagi 

semenjak bapak tidak ada. Saling bekerja sama buat mencukupi kebutuhan 

rumah dan saling menjaga mas.” 

Menurut bapak Jumadi, warga sekitar yang juga sesepuh di dusun menutuerkan 

tentang tingkah laku Ambar di lingkungan masyarakat sebagai berikut. 

“Ambar orangnya diam kok mas, jarang kumpul. Kalau wanita memang 

baiknya begitu kan mas. saya sering lihat itu kalau dia berangkat kerja atau 

pergi sama Nia, putrinya Mbak Yati.” 

Salah seorang warga lain, Bu Yayuk menuturkan 

“Ambar mainnya ya Cuma di lingkungan ini saja mas. Paling main ke 

tetangga dekat. Kakaknya yang suka melarang.” 

Hubungan erat dan saling menjaga antar anggota keluarga inilah yang 

membuat peranan motivasi ini efektif. Baik Ego, Ambar, Joko maupun ibu 

sakdiyah terlihat akur dan harmonis.   

Pak Sunaryo yang kurang memperhatikan anaknya, sedangkan bu 

Amsiyah yang sibuk bekerja sebagai kuli panggul di pasar yang jaraknya jauh dari 

rumah, membuat orangtua kurang berperan dalam motivasi anaknya. Motivasi 

yang Sholeh dapat berasal dari dalam diri maupun berasal dari saudara 

kembarnya. Dari dalam diri maksudnya ia berusaha karena terdorong kemauan 

untuk memenuhi kebutuhannya, dan saudaranya Sholikun yang mengajak ataupun 

membantunya dalam banyak hal, pekerjaan, hubungan sosial, dan sebagainya. 
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“sudah besar mas, jadi sudah bisa mengurus dirinya sendiri”  

begitu penuturan ibu dari Sholeh. Hal tersebut didukung pernyataan 

Sholeh, ia mengatakan 

“bapak tidak terlalu memperhatikan mas, kalau yang sering membantu 

malah Sholikun. Kalau ada apa-apa saya larinya ke sholikhun mas. Ibu 

juga sibuk dipasar. Kalau pulang sudah lelah. Kalau ada masalah saya 

bilang sama Sholikun mas, kalau bisa berdua ya kami atasi, kalau tidak 

teman-teman masih mau bantu.”   

4. Sebagai panutan 

Keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama dalam perkembangan 

anak, mempunyai peran yang penting, diantaranya aadalah sebagai panutan dalam 

pembentukan perilaku anak. Anggota keluarga dalam melakukan kegiatan sehari-

hari secara sadar maupun tidak sadar, mau atau tidak mau mempunyai pengaruh 

besar pada perkembangan anak. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai tempat awal 

sebagai proses sosialisasi masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak pada anak 

merupakan hal penting dalam pembentukan perilaku dan karakter pada anak, 

dimana dengan kebiasaan berpelilaku dari kecil yang diberikan oleh orangtua 

maupun anggota keluarga lainnya akan tetap dilakukan hingga anak tersebut 

memasuki masa remaja. Pembentukan perilaku pada anak dapat melalui beberapa 

cara, salah satunya yaitu melalui modeling. Cara modeling merupakan cara 

pembentukan perilaku pada anak dengan cara meniru perilaku, tingkah laku, gerak 

tubuh, dan bahasa yang diperagaan oleh model. Berdasakan hasil observasi dan 

wawancara Peran keluarga sebagai panutan dalam perkembangan nilai sosial 

remaja putus sekolah di Dusun Surakan diantaranya sebagai berikut. 

Wawan yang dari kecil dekat dengan ayahnya bentuk perilaku yang 

dimiliki oleh Wawan sseperti ayahnya. Perilaku sseperti gaya bicara, tingkah laku, 
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dan gaya tubuh hamper menyerupai perilaku ayahnya. Setelah memasuki masa 

remaja perilaku Wawan bukan hanya dipengaruhi oleh keluarga, akan tetapi 

perilaku Wawan pada masa remaja lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan 

yaitu teman sebaya. Hal terebut sesuai yang dikemukakan oleh ibu Wawan.  

Beliau mengemukakan perilaku Wawan sebagai berikut. 

“ Wawan itu mirip bapaknya mas, dia lebih dekat dengan bapaknya. Kalau 

sekarang kan sudah besar, Wawan jarang di rumah sering main sama 

temen-temennya jadi ya kadang tingkah lakunya itu suka ikut-ikutan.”  

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh 

bapak Jumadi. Beliau mengemukakan perilaku Wawan dalam kesehariannya 

sebagai berikut. 

“ Wawan itu persis kayak bapak mas, kalau belum kenal memang anaknya 

diam, malu, tapi kalau sudah kenal ngomong ya ceplas ceplos, sikapnya 

kayak bapaknya. Pas udah besar ini aja yang agak bandel mas, banyak 

main sama teman-temannya.”  

Ambar merupakan anak dari ketiga dari tiga bersaudara, pada masa 

pertumbuhannya ia mengaku lebih dekat dengan ibunya. Ibunya memberi arahan 

dalam mengurus rumah dan sebagainya. Kedekatannya dan komunikasi yang 

intensif antara Ambar dengan ibunya membuat Ambar meniru tingkahlaku ibunya 

baik disadari ataupun tidak. 

Hal itu diperkuat oleh pernyataan ibuYayuk. Beliau mengemukankan 

tentang perkembangan Ambar sebagai berikut. 

“Ambar itu seperti mbak Yah. Dari cara bicaranya, dari tingkah lakunya. 

Sering ngambeg, seperti ibunya  persis mas” 

Sholeh merupakan anak dari keluarga yang memiliki tingkat kepedulian 

terhadap anak rendah, sehingga kepribadian Sholeh dari kecil lebih banyk 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Orangtua Sholeh yang bekerja sebagai 
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pedang di pasar menuntut untuk berada di pasar dari pagi hingga sore, sehingga 

waktu untuk anak menjadi berkurang. Hal tersebut mempengaruhi kepribadian 

Sholeh yang cenderung bertingkah laku dan bertindak seperti perilaku yang 

dilakukan oleh teman-temannya. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh 

bapak Jumadi. Beliau mengemukakan tentang kepribadian Sholeh sebagai berikut. 

“Kalau Sholeh itu suka di pertigaan situ tanaknya, anaknya kalau saya 

lihat itu agak kurag terurus. Gimana ya mas, soalnya orangtuanya itu saya 

lihat cuek terhadap anak.” 

4.1.2.2 Lingkungan Masyarakat 

1. Mengawasi pendidikan 

Remaja dalam perkembangannya membentuk kepribadian memerlukan proses. 

guna mencapai hasil yang baik, yaitu kepribadian yang dapat berguna bagi diri 

sendiri maupun orang lain, perlu adanya pengendalian, dan pengendalian ini dapat 

dilaksanakan apabila adanya pengawasan dalam proses pendidikan ataupun 

belajar. Proses pengawasan pendidikan yang dilakukan masayarakat di Dusun 

Surakan diantaranya ialah 

Dalam kesehariannya, Wawan masih sering menghabiskan waktu di lingkungan 

keluarga dn masyarakat sekitarnya, sehingga pengawasan berjalan dengan baik. 

Terlebih keluarga menyambut baik dan merespon keluhan dari masyarakat. 

“Pernah mas ada warga yang mengetahui saya sedang minum, dia 

mengadukannya kepada keluarga saya. Itu sih masalah yang besar. 

Keluarga jadi rebut dan saya jadi dimarahi.” 

Hal serupa disampaikan oleh orangtua Wawan.  

“Kalau keluhan belum ada mas, Alhamdulillah Wawan diluar tidak terlalu 

aneh-aneh. Pernah ada warga yang bilang kalau dia minum-minum di 

pertigaan, terus saya Tanya anaknya dan saya beri peringatan. Kalau 

berkelahi ataupun bermasalah diluar sampai sekarang belum lah mas.” 
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Ambar dalam kesehariannya Sering dirumah, namun jarang main. Ibu 

Sakdiyah mengatakan bahwa Ambar kalau dirumah hanya bergaul di lingkungan 

sekitar rumahnya. Pernah ada aduan dari warga bahwa dia pacaran. Hal tersebut 

menandakan masih adanya pengawasan dalam tingkah laku Ambar. 

Sholeh, yang kesehariannya berada di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Menurut penuturannya, tidak ada aduan dari warga, akan tetapi salah 

seorang warga, yaitu Mas Indro menuturkan 

“Wah kalau itu saya lebih memilih diam mas. Sudah biasa seperti itu. 

Paling teriak-teriak di pertigaan. Mengganggu sebenarnya. Tapi kan saya 

juga warga sini. Pilih aman saja mas” 

2. Sumber belajar  

Pada hakikatnya manusia berkembang. Di lingkungan masyarakat, setiap 

orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang 

lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 

Di lingkungan masyarakat ini juga setiap orang akan memperoleh pengaruh yang 

sifatnya mendidik dari orang-orang yang berada di sekitarnya, baik dari teman 

sebaya maupun orang dewasa melalui interaksi sosial secara langsung atau tatap 

muka maupun secara tidak langsung.  

Pada masa perkembangannya, selain Wawan mencontoh keluarganya, 

interaksi antara Wawan dengan masyarakat menjadikannya sebagai sumber 

belajar. Diakuinya bahwa banyak yang diperolehnya dari masyarakat. Kegiatan 

minum-minuman keras, cara memperlakukan orang, norma, ia peroleh dari 

masyarakat dan teman sebayanya. 

“Norma, sopan santun, dan sebagainya kalau sekarang saya lebih 

mencontoh teman-teman mas, kadang ada pula yang menegur kalau 
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kurang sopan mas. Kalau minum-minum itu saya diajak teman awalnya. 

Ikut-ikutan.” 

Tidak berbeda dengan Ambar, ia juga sedikit banyak mendapat pengaruh 

dari lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerjanya. Ambar mengaku ia 

sudah mulai mengenal laki-laki setelah ia mulai bekerja. 

Sholeh pun mengalami hal yang sama. Dalam masa perkembangannya ia 

banyak menerima pengaruh dri luar. Ia berhenti mengaji pun karena teman-

temannya sudah tamat dan tidak ada teman. Ia mengenal minum-minuman keras 

juga sama dengan Wawan. 

4.1.3 Kendala dalam pelaksanaan Peran Lingkungan Pendidikan Informal Dalam 

Perkembangan Nilai Sosial Remaja Putus Sekolah  

Lingkungan pendidikan di indonesia terdiri dari lingkungan pendidikan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiga pilar pendidikan ini hendaknya saling 

mendukung dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam praktiknya, 

masih banyak kekurangan-kekurangan yang menimbulkan kendala yang 

menghambat tercapainya cita-cita pendidikan. Hambatan-hambatan tersebut 

berasal bak dari dalam maupun luar individu. Pada proses perkembangannya, 

berdasarkan pada ciri khas remaja yang penuh gejolak dan kebimbangan, remaja 

sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan. peran dari lingkungan 

pendidikan berpengaruh pada perkembangannya. Namun, kurangnya koordinasi 

dan kerjasama antar lembaga pendidikan, mengakibatkan munculny banyak 

kendala yang menhambat proses perkambangan remaja yang bersangkutan. Pada 

perkembangan remaja putus sekolah, fungsi sekolah sudah tidak lagia ada, hal 

tersebut menjadkan peran pkeluarga dan masyarakat lebih banyak. Peran yang 
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seakin dominan tersebut memunkinkn timbulnya banyak kendala pula dalam 

penerapannya.  

Hambatan dalam penerapan Peran Lingkungan Pendidikan Informal pada 

Perkembangan Remaja Putus Sekolah di dusun Surakan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan keluarga 

  Orangtua, sebagai pendidik pertama dan utama merupakan peletak nilai 

dasar pada anak. orangtua juga berperan dalam melatih agar anak dapat mengurus 

dirinya, memberi motivasi bagi anak, dan hendaknya menjadi panutan bagi anak.  

anak memerlukan bimbingan bagi perkembangan mereka agar anak ataupun 

remaja tersebut dapat berkembang dengan baik tanpa mengalami masalah. Dalam 

kesehariannya Wawan dan Ambar belum mempunyai kesadaran dalam 

sembahyang dan mengaji, maupun penerapan nilai-nilai keagamaannya. Bu 

Juminem berkata bahwa ia selalu berusaha mengingatkan Wawan dalam 

sembahyang dan ibadah, akan tetapi dilain sisi Wawan masih suka malas dan 

jarang melakukannya. Kesibukannya dalam bekerja dan pergaulannya dengan 

teman sebaya yang kurang mementingkan nilai keagamaan membuatnya kurang 

disiplin dalam hal tersebut. Begitu pula dengan Ambar.  

Sholeh, kekurang mampuan ekonomi keluarga Sholeh, mebuat mereka 

terfokus untuk memenuhi kebutuhan, hal tersebut membuat perhatian kepada anak 

mereka kurang. Kurang adanya kesadaran orangtua Sholeh dalam mendidik 

Sholeh guna menjadi remaja yang dapat bermanfaat bagi keluarga, berperan 

dalam masyarakat dan berguna bagi bangsa dan Negara, menjadikan ia kurang 
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terkendali. Sikap masyarakat yang kurang simpati pun menjadikan perkembangan 

sosialnya terganggu. Hal tersebut salah satunya didorong oleh adanya anggapan 

masyarakat bahwa keluaga Sholeh kurang bersahabat. 

Melatih mengurus diri pada dasarnya sudah ditanamkan orangtua sejak 

dini, akan tetapi dalam penerapannya, belum adanya pembiasaan pada diri si anak 

membuatnya masih bergantung pada orangtua. Selain itu, karena lingkungan 

pergaulan yang hanya berada pada lingkungan sendiri membuat pemikiran anak 

menjadi kurang berkembang. Wawan mengaku kalau dirinya kurang ramah dan 

lingkungan luar pun kurang mengerti kondisinya dikarenakan kurangnya 

sosialisasi.  

Mengurus diri sebenarnya sudah diajarkan orangtua kepada anaknya mulai 

dari kecil, terlebih pada remaja putus sekolah, mereka sudah mulai membantu 

orangtua dan bekerja saat remaja lain masih duduk dibangku sekolah. Hambatan 

yang terjadi dalam proses ini ialah waktu mereka yang terbatas untuk mengurus 

diri mereka sendiri dikarenakan pekerjaan menjadikan remaja yang bersangkutan 

kurang memperhatikan dirinya. 

Bagi Wawan, Ambar, maupun Sholeh yang merupakan remaja, pada dasarnya 

mereka ingin mencoba pengalaman baru dan berkembang. hal tersebut yang 

membuat diri mereka ingin merantau, tidak terkecualai dengan Wawan. Namun 

terdapat anggota keluarga yang bersikap kurang tegas atau memanjakannya 

menjadikan anak ragu. Wawan berkata 

“Pengen juga merantau mas, tapi nunggu urusan rumah selsai dulu, bapak 

sudah setuju, bahkan dia yang mendorong, tapi ibu kurang sependapat. Ibu 

masih berat kalau saya merantau mas.” 
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Hal tersebut diperkuat oleh pendapat ibu juminem  

“Saya sebenarnya berat mas kalau Wawan pergi, khawatir juga. Segedhe 

ini masih apa-apa ibunya mas.” 

Dilain sisi lingkungan masyarakat pun kurang menghargai para remaja ini. 

Ambar, sebagai remaja putus sekolah menuturkan bahwa ia cukup kesulitan 

dalam mencari pekerjaan dikarenakan pandangan masyarakat yang memandang 

sebelah mata terhadap remaja putus sekolah. Latar belakang pendidikan yang 

rendah membuat anggapan masyarakat luas bahwa remaja putus sekolah kurang 

mempunyai keterampilan. 

Pemberian motivasi hendaknya selalu dilakukan pada mereka remaja yang 

putus sekolah, akan tetapi motivasi yang diberikan dirasa kurang. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya keterbukaan dalam keluarga. Wawan  lebih merasa 

nyaman ketika ia berkomunikasi pada teman sebaya ataupun orang lain, sehingga 

pada usia ini lingkungan masyarakat berperan, akan tetapi peran yang didapatkan 

 itu terkadang mengarahkan remaja pada hal yang negatif. Saat remaja yang 

bersangkutan mendapat masalah, teman sebayanya membujuk untuk menonton 

mencari hiburan atau minum-minuman keras sebagai pelarian. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Wawan. Ia menuturkan 

“Kalau ada masalah saya lebih sering keluar mas. Mencari hiburan diluar. 

Tekadang juga minum-minuman, kalau ada yang ngajak.” 

Hal yang sama pula dilakukan oleh Sholeh. Ia lebih memilih bercerita 

dengan Sholikun maupun teman-temannya.  

Kecenderungan remaja untuk mencoba hal-hal baru dan kurang 

berkebangnya orangtua membuat pemikiran mereka berseberangan. Hal tersebut 

yang sering menimbulkan konflik sehingga menumbuhkan sikap antipasti. Hal 
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tersebut membuat peran keluarga sebagai panutan pun terhambat. Selain dari itu, 

keluarga belum ataupun kurang menyadari bahwa peran mereka, tingkah laku 

mereka secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan 

remaja. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat. 

2. Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan pengawas dalam pendidikan anak. Mereka secara 

langsung maupun tidak langsung yang mengamati tingkah laku anak dalam 

pergaulan sehari-hari di lingkungannya. Masyarakat juga menjadi sumber belajar 

dan pembentuk nilai kepribadian. Tanggapan terhadap perilaku remaja, diskusi 

atau bertukar pandangan, dan penyesuaian diri pada remaja akan membentuk nilai 

dan kepribadian remaja yang bersangkutan. 

Banyak pengaruh lingkungan yang kurang baik yang masuk pada remaja 

seperti minum-minuman keras, bersosialisaasi atau berkumpul akan tetapi 

mengganggu ketenangan sekitar. Kebiasaan yang kurang baik ini yang justru 

menarik perhatian remaja, sedangkan untuk pergi ke mushola, belajar, dan yang 

bersifat baik malah cenderung diolok-olok ataupun krang menarik perhatian 

mereka. Sholeh dan Wawan mengaku mengerti tentang minuman keras karena 

ikut-ikut dan meniru dari lingkungan teman bermainnya. Kurangnya landasan 

nilai dasar, pandangan yang lebih berkembang, dan rendahnya pengetahuan 

mereka membuat para remaja ini kurang memperhatikan dan mengerti akan hal 

tersebut. 

Menanggapi hal tersebut tindakan yang kurang baik akan mendapat 

punishmen seperti dikucilkan, kurang disambut baik adalah hal yang terjadi. Akan 
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tetapi lingkungan sosial atau masyarakat lain, yakni teman bermain, maupun 

orang-orang yang sejalan dan berkepentingan membela remaja yang bersagkutan 

sehingga hukuman yang diterima kurang berpengaruh. Hal tersebut yang 

membuat sebagian masyarakat memilih diam. Sikap masyarakat sudah jera dan 

kurang peduli dikarenakan himbauan mereka tidak ditanggapi secara serius oleh 

remaja maupun keluarganya. Hal tersebut juga terjadi karena kurang adanya 

media penghubung antara masyarakat dengan keluarga remaja sehingga keluarga 

juga terkadang salah menanggapi sikap masyarakat. Pak Jumadi sebagai salah 

satu warga dusun Surakan menuturkan 

“Ya melihat mas. Kalau anak kurang baik ya saya tegur. Seperti kalau ada 

kerja bakti tidak berangkat atau pada main di pertigaan. Kalau sudah tidak 

bisa dibilangin ya saya pernah juga mengadukan kepada orangtua. Nak 

Sholeh itu yang saya adukan, tapi tanggapannya kurang mengenakkan 

mas. Jadi ya sudah. Saya diamkan saja mas.” 

Mas Indro yang juga waga sekitar menuturkan 

“Kalau keluarga Sholeh saya lebih baik diam mas, suka rusuh, malu kan 

kalau malah rebut-ribut di dusun sendiri. Pernah mas kejadian seperti itu.” 

 

Mas hendro pun berkata bahwa pemuda daerah Surakan awalnya baik-baik 

saja. Mereka mengenal minuman keras, judi, bermula dari pendatang. 

 Kendala lain yang muncul ialah bahwa masyarakat tidak merasa dan 

kurang peduli bahwa perilaku remaja tersebut termasuk tanggung jawab mereka. 

Masyarakat belum sadar bawa mereka secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh pada perkembangan remaja yang bersangkutan. 
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4.2.  Pembahasan 

4.2.1.  Peran lingkungan pendidikan informal terhadap perkembangan 

remaja putus sekolah 

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung didalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat bersama dengan 

pendidikan formal dan nonformal mempunyai peran yang saling mengisi dalam 

menumbuh kembangkan anak sehingga menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan Negara. pada tahap remaja, anak lebih membutuhkan 

perhatian dari segala pihak, dikarenakan anak pada masa ini mengalami transisi 

yang penuh kebimbangan. Jeshmaridian (2008:18) menyatakan bahwa 

“Because of emotional immaturity, adolescents might make poor 

decisions. A new stage of development is being conceptualized—that of 

youth, a stage that bridges the transition between adolescence and 

adulthood. This stage is more like a waiting period in which the youth is 

ostensibly preparing for adult responsibilities, which require the 

maturation of emotions.” 

Karena ketidakdewasaan emosional, remaja mungkin membuat 

keputusan yang buruk. Sebuah tahap baru pembangunan sedang dikonsep 

oleh remaja, tahapan yang menjembatani transisi antara masa remaja dan 

dewasa. Tahap ini lebih seperti masa tunggu di mana pemuda tersebut 

seolah-olah mempersiapkan tanggung jawab orang dewasa, yang 

membutuhkan pematangan emosi.  
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Pendidikan informal, formal, dan nonformal mempunyai peran yang saling 

mendukung guna menjadikan remaja mampu menjalankan tugas 

perkembangannya. Peran yang diampu oleh lingkungan pendidikan informal yaitu 

keluarga dan masyarakat diantaranya adalah sebagai peletak nilai dasar, melatih 

untuk mengurus diri, pemberian motivasi, sebagai panutan, mengawasi 

pendidikan, sumber balajar, pembentuk nilai dan kepribadian. 

Peran lingkungan pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial 

remaja putus sekolah di Dusun Surakan adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1 Keluarga 

1. Sebagai peletak dasar 

Keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, merupakan peletak nilai 

dasar bagi anak. Anak berkembang dan tumbuh diawali dari dalam keluarga. 

Dalam perkembangannya, anak-anak tersebut akan berinteraksi pula dengan 

lingkungan sosial atau masyarakat, terlebih dalam masa remaja. Masa dimana 

anak mulai mencari jati dirinya dan dalam hal tersebut, anak memerlukan 

bimbingan bagi perkembangan mereka. Nilai dasar dalam diri anak yang 

ditanamkan  berkembang.  

Bardasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran lingkungan 

pendidikan informal sebagai peletak nilai dasar yang dilakukan oleh keluarga 

sudah dilakukan sejak kecil atau masa kanak-kanak, sehingga pada masa 

remajanya, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, Hal 

tersebut tampak pada Ambar dan Wawan. Penanaman nilai dasar pada masa 

remaja mereka lebih bersifat natural, dimana mereka meniru perilaku keluarga 
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secara sadar maupun tidak melalui proses pembiasaan. Mereka dapat diterima 

karena mereka sudah mengerti norma agama maupun sosial dalam masyarakat 

sehingga pada masa ini mereka hanya perlu mengembangkannya. Jeshmaridian 

(2008:18) menyatakan bahwa  

“The most important task for the adolescent is this search for 

identity, which can occur in many ways by developing one’s values, by 

developing pride in one’s achievements, and by developing close 

relationships with peers.” 

Tugas yang paling penting bagi remaja adalah pencarian identitas, yang 

dapat terjadi di banyak cara yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai seseorang, 

dengan mengembangkan kebanggaan prestasi seseorang, dan dengan 

mengembangkan hubungan dekat dengan teman sebaya. 

Berbeda dengan Sholeh, remaja yang pada kecilnya kurang diajarkan nilai 

agama dan sosial membuatnya kurang dapat menempatkan diri dalam masyarakat 

sehingga kesulitan dalam perkembangannya. Rifa’i (2012:81) menyatakan bahwa 

peserta didik  yang mengalami hambatan bersosialisasi, akan mengalami kesulitan 

dalam beradaptasi dengan lingkungannya, pada akhirnya mengalami hambatan 

belajar. 

2. Melatih anak mandiri 

Perkembangan ialah perubahan yang dialami oleh setiap individu yang 

berlangsung sepanjang hayat. Perkembangan ini erat kaitannya dengan belajar, 

dikarenakan apa yang akan berkembang berkaitan dengan kegiatan belajar. 

Belajar tersebut termasuk dalam melatih mengurus diri. Sarwono (2013:103) 
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menjelaskan bahwa dengan kemandirian anak dapat memilih jalannya sendiri dan 

ia akan berkembang lebih mantab. Ia tahu dengan tepat saat-saat yang berbahaya 

dimana ia harus kembali berkonsultasi dengan orangtuanya atau dengan orang 

dewasa lain yang lebih tahu dari dirinya sendiri. Penting untuk diketahui bahwa 

mandiri berbeda dengan kondisi keluarga yang disorganisasi.  

Berdasarkan hasil  penelitian, peran orangtua dalam memandirikan 

remajanya yang putus sekolah di Dusun Surakan sudah dan masih berlangsung. 

Orangtua dari remaja berusaha memandirikan anak-anak mereka melalui berbagai 

cara terutama dalam hal pekerjaan. Wawan yang sampai sekarang masih 

bergantung pada orangtuanya pun juga diajarkan mandiri dan mengurus diri 

sendiri. Berbeda dengan Sholeh, proses memandirikan remaja yang dilakukan 

oleh keluarganya mengarah pada disorganisasi dalam keluarga sehingga terjadi 

penelantaran anak. 

Gunarsa (2009:120-121) mengungkapkan  bahwa Keluarga merupakan 

lingkungan sosial utama yang mempengaruhi peluang terbentuknya atau 

terhindarnya anak dari penelantaran. Anak- anak terlantar cenderung tumbuh dan 

dibesarkan dalam keluarga kaku, tidak stabil, mengalami hambatan komunikasi, 

dan mengalami konflik peran. Keluarga yang kaku adalah keluarga yang 

menerapkan aturan-aturan secara kaku terhadap para anggotanya, terutama anak. 

Keluarga yang tidak stabil atau mengalami disorganisasi mengacu pada kondisi 

keluarga yang tidak memiliki peran yang jelas. Hambatan komunikasi dalam 

keluarga merupakan salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh besar 

terbentuknya penelantaran anak. anak-anak terlantar memiliki kesempatan sangat 
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terbatas untuk berkomunikasi, khususnya dngan orangtua mereka. Konflik peran 

mengacu pada kerancuan peran anggota keluarga. 

3. pemberian motivasi 

motivasi merupakan pendorong orang untuk melakukan suatu tindakan. 

Sebagian besar pakar psikologi  menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep 

yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Wilcox (2012:153) berpendapat 

banyak yang menyebutkan motivasi sebagai daya pendorong atau penarik. Artinya 

kita didorong untuk mengurangi ketidaknyamanan fisik yang disebabkan oleh 

kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya air, makanan dan lain-lain. 

Demikian juga, kita ditarik untuk bertindak dalam cara tertentu demi mencapai 

suatu tujuan yang kompleks. 

Motivasi yang diberikan oleh orangtua terhadap anak remajanya di dusun 

Surakan dapat dibilang kurang. Hal tersebut dikarenakan remaja, seperti Wawan 

dan Sholeh memberi pengakuan bahwa mereka lebih nyaman ketika bersama 

dengan teman sebayanya dan kurang terbuka dengan keluarga. Berbeda dengan 

Ambar, berdasarkan hasil pengamatan, Ambar termasuk remaja yang dekat 

dengan keluarganya. Hal tersebut menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam 

berkomunikasi sehingga peran keluarga dalam pemberian motivasi berjalan baik.  

Interaksi timbal balik antara anak dan orangtua, akan menimbulkan 

keakraban dalam keluarga. Anak akan terbuka kepada orangtuanya, sehingga 

komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan dapat dipecahkan bersama 

karena adanya kedekatan dan kepercayaan antara orangtua dengan anak. interaki 

tidak ditentukan oleh seberapa lama kita bersama anak. tetapi lebih ditentukan 
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dari kualitas dari interaksi tersebut yang pemahaman terhadap kebutuhan masng-

masing dan upaya optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dilandasi 

oleh saling menyayangi. (cahyaningsih, 2011:13) 

4. sebagai panutan 

keluaga adalah lingkungan pertama bagi anak dimana anak melakukan 

interaksi dan belajar. Secara sadar maupun tidak sadar perilaku anak akan sedikit 

banyak membawa perilaku keluarga. Remaja dalam masa perkembangannya, 

bukan hanya berinteraksidalam keluarga, akan tetapi juga dengan masyarakat 

yang beraneka ragam dan membawapengaruh entah baik maupun buruk. Begitu 

pula pada remaja putus sekolah di Dusun Surakan.  

Sikap orangtua terhadap anak berpengaruh pada perkembangan 

kepribadian anak. Ambar yang dekat dengan Ibunya, perilakunya banyak yang 

dicontoh dari ibunya, begitu pula dengan Wawan. Selain dari itu citra keluarga 

yang baik membuat mereka juga nyaman membawa dalam pergaulan. Berbeda 

dengan Sholeh, remaja yang kurang dekat dengan keluarga dan citra kurang baik 

dari keluarga dalam masyarakat, ia mencoba menutupinya. Hasbullah (2005:87-

88) menyatakan bahwa Sikap orangtua sangat mempengaruhi perkembangan 

anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih saying atau acuh tak acuh, sikap 

sbar atau tergsa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung 

mempengaruhi reaksi emosional anak.  
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4.2.1.2 masyarakat 

1. mengawasi pendidikan 

pengawasan pendidikan hendaknya dilakukan oleh pada lingkungan 

pendidikan, termasuk masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena lingkungan 

masyarakat mempunyai intensitas interaksi yang banyak dengan remaja.  

Berdasarkan hasil penelitian peran masyarakat dalam mengawasi 

pendidikan remaja putus sekolah di Dusun Surakan, masyarakat secara sengaja 

maupun tidak turut mengawasi perilaku dan pergaulan remaja di lingungannya. 

Pengawasan perilaku dalam kesehariannya dan bagaimana remaja menanggapi 

dan berkomunikasi, dan pengawasan pergaulan yaitu bagaimana remaja bergaul 

dan dengan siapa remaja bergaul. Cahyaningsih (2011:12) menyatakan bahwa 

proses sosialisasi dengan lingkungannya anak memerlukan teman sebaya, tetapi 

perhatian dari orangtua tetap dibutuhkan untuk memantau dengan siapa anak 

tersebut bergaul. Khususnya anak remaja, aspek lingkungan teman sebaya 

menjadi sangat penting. Dalam hal ini berarti keluargalah yang hendaknya 

mengawasi anak, namun, karena keterbatasan waktu, jumlah, dan jangkauan yang 

dapat dilakukan keluarga, bantuan dari lingkungan masyarakat diperlukan. 

Lingkungan sebagai tempat anak bersosialisasi, mempunyai aturan didalamnya, 

sehingga remaja hendaknya beradaptasi sesuai aturan dan norma yang berada 

dalam masyarakat. 

Remaja yang melanggar norma ataupun aturan medapat sanksi berupa 

teguran atau himbauan, apabila hal tersebut kurang diperhatikan dan masih 

melanggar, hal yang terjadi yaitu dikucilkan, seperti kasus pada keluarga Sholeh. 
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Tindakan yang demikian hendaknya dihindari, karena hal tersebut akan 

menghambat proses interaksi dan akhirnya perkembangan remaja yang 

bersangkutan terganggu.  

Child development begins before birth and continues into adulthood. If all 

goes well and they achieve successful milestones at each stage, children 

enter adolescence motivated to learn and with skills to relate well with 

others. Problems that are unresolved in early stages may reappear and 

become grater problems in later life. (Lee, 2008:4) 

perkembangan anak dimulai sebelum kelahiran dan terus sampai dewasa. 

Jika semua berjalan dengan baik dan mereka mencapai tonggak sukses pada setiap 

tahap, anak-anak memasuki masa remaja termotivasi untuk belajar dan dengan 

keterampilan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Masalah yang belum 

terselesaikan dalam tahap awal mungkin muncul kembali dan menjadi masalah 

yang mengganggu di kemudian hari.  

2. sumber balajar 

masyarakat selain berperan sebagai pengawas pendidikan, juga berperan 

sebagai sumber belajar bagi anak. Berkenaan dengan masyarakat sebagai sumber 

belajar, Hasbullah (2005:100-102)  meberikan beberapa alasan sebagai berikut: 1) 

Melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan mendapatkan pengalaman 

secara langsung (first hand experince) sehingga mereka dapat memiliki 

pengalaman yang konkret dan mudah diingat. 2) Pendidikan membina anak yang 

berasal dari masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat. 3) Banyak sumber 

pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum mengetahuinya di masyarakat. 4) 
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Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang terdidik dan 

anak didik membutuhkan masyarakat. 

masyarakat sebagai lingkungan pendidikan informal memeliki peran 

sebagai sumber belajar bagi anak ataupun remaja, sumber belajar tersebut sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku disetiap daerah. Berdasarkan hasil penelitian 

masyarakat memiliki pengaruh dalam menyalurkan nilai dan norma, beretika dan 

berperilaku, dan membagikan  pengalaman. Berdasarkan hasil pengamatan 

interaksi antara lingkungan masyarakat dan remaja putus sekolah dapat dikataan 

kurang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. para remaja, selain 

berinteraksi dengan keluarga dan menjadikannya contoh, interaksi dengan 

masyarakat menjadikannya sebagai sumber belajar. Diakui bahwa banyak yang 

diperolehnya dari masyarakat.  

Masyarakat mempunyai pengaruh dalam menyalurkan norma. Cara 

memperlakukan orang lain, atau pengetahuan yang tidak mereka dapatkan dalam 

keluarga maupun penguatan tentang sesuatu yang diajarkan oleh keluarga, akan 

tetapi pengaruh lingkungan tersebut kurang dimanfaatkan baik oleh lingkungan 

yang akhirnya malah pengaruhnya cenderung mengarahkan remaja kearah negatif, 

terlebih lagi teman sebaya. Pengaruh lingkungan masyarakat yang negatif ini 

berupa Minum-minuman keras, tindikan, dan sebagainya justru yang menarik 

minat remaja. Pengaruh buruk yang demikian yang pada akhirnya akan 

mempersulit remaja yang bersangkutan, terutama perkembangannya yang akan 

terganggu. Davis dalam Sarwono (2013:44) Meyatakan bahwa remaja 

berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan budayanya. 
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Kepribadiannya dibentuk oleh gagasan-gagasan, kepercayaan-kepercayaan, nilai-

nilai, dan norma-norma yang diajarkan  kepada si remaja oleh lingkungan 

budayanya. 

4.2.2 Kendala dalam penerapan peran pendidikan informal dalam 

perkembangan Nilai Sosial remaja putus sekolah.  

Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan dimana anak mendapat 

pendidikan. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat memiliki 

perbedaan yang saling mengisi dan melengkapi,secara bertahap dan terpadu 

mengemban suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Ketiganya 

diharapkan melakukan kerjasama secara langsung maupun tidak langsung, 

dengan saling menopang kegiatan pendidikan. Perbuatan mendidik yang 

dilakukan orangtua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dan diperkuat 

serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Cahyaningsih 

(2011:4-5) mengemukakan pendapatnya bahwa Lingkungan merupakan faktor 

yang menentukan terdapat atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang baik 

akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik 

akan menghambatnya. 

Remaja putus sekolah, dalam proses perkembangannya peranan sekolah 

tidak ada lagi, sehingga pada praktiknya, hanya lingkungan pendidikan keluarga 

dan masyarakat lah  yang mengemban tugas tersebut. berdasarkan sifat remaja 

yang tidak stabil, memungkinkan banyak kendala dalam proses 

perkembangannya.  
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Hambatan dalam penerapan Peran Lingkungan Pendidikan Informal pada 

Perkembangan Remaja Putus Sekolah di dusun Surakan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

4.2.2.1  Lingkungan keluarga 

Orangtua, sebagai pendidik pertama dan utama merupakan peletak nilai 

dasar pada anak. orangtua juga berperan dalam melatih agar anak dapat mengurus 

dirinya, memberi motivasi bagi anak, dan hendaknya menjadi panutan bagi anak.  

anak memerlukan bimbingan bagi perkembangan mereka agar anak ataupun 

remaja tersebut dapat berkembang dengan baik tanpa mengalami masalah. Lee 

(2008:4) menyatakan bahwa  

“The family is a powerful institution to help children develop the 

skills they need to succeed in life. the early years are critical. Consistency 

and predictability are essential to help children develop a sense of mastery 

and control over their world. Experiences from the early years form the 

building blocks for sound physical health, intellectual achievement, and 

social and emotional well-being during adolescence. If they teach lessons 

in character building and getting along with others in the home, children 

learn the fundamentals to function in the wider world.” 

Keluarga adalah lembaga yang kuat untuk membantu anak-anak 

mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam 

hidup. tahun-tahun awal sangat penting. Konsistensi dan prediktabilitas sangat 

penting untuk membantu anak-anak mengembangkan rasa penguasaan dan kontrol 

atas dunia mereka. Pengalaman dari tahun-tahun awal membentuk blok bangunan 
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untuk kesehatan yang baik fisik, prestasi intelektual, dan sosial dan kesejahteraan 

emosional selama masa remaja. Jika mereka mengajarkan pelajaran dalam 

pembangunan karakter dan bergaul dengan orang lain di rumah, anak-anak belajar 

dasar-dasar untuk berfungsi dalam dunia yang lebih luas. 

Hambatan yang terjadi dalam penerapan peran pendidikan informal dalam 

keluarga remaja putus sekolah di Dusun Surakan diantaranya yaitu: 

1. Kurangnya sosialisasi remaja pada lingkungan yang lebih luas 

lingkungan pergaulan yang hanya berada pada lingkungan sendiri 

membuat pemikiran anak menjadi kurang berkembang. Wawan mengaku kalau 

dirinya kurang ramah dan lingkungan luar pun kurang mengerti kondisinya 

dikarenakan kurangnya sosialisasi. kurangnya sosialaisasi ini menghambat 

perkembangan sosial remaja, karena membuat pandangan dan wawasan remaja 

tersebut kutang berkembang. 

2. Tingkat ekonomi yang rendah 

Kekurang mampuan ekonomi keluarga Sholeh, mebuat mereka terfokus 

untuk memenuhi kebutuhan, hal tersebut membuat perhatian kepada anak mereka 

kurang. Kurang adanya kesadaran orangtua Sholeh dalam mendidik Sholeh guna 

menjadi remaja yang dapat bermanfaat bagi keluarga, berperan dalam masyarakat 

dan berguna bagi bangsa dan Negara, menjadikan ia kurang terkendali.  

3. Adanya anggapan yang salah pada orangtua 

Orangtua berpikir pada masa kanak-kanak adalah masa dimana anak 

bermain, dan usaha tanggung jawab masih berada pada pundak orangtua. Hal 

tersebuk kurang baik karena seharusnya pembiasaan dri pada anak dilakukan 
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semenjak ia kecil. para remaja sudah mengerti baik dan buruk, namun belum 

bisaselalu menerapkannyaa dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya terjerumus 

dalam hal buruk, seperti minum-minuman keras.  

4. Penghargaan yang kurang dari masyarakat 

Lingkungan masyarakat pun kurang menghargai para remaja ini. Ambar, 

sebagai remaja putus sekolah menuturkan bahwa ia cukup kesulitan dalam 

mencari pekerjaan dikarenakan pandangan masyarakat yang memandang sebelah 

mata terhadap remaja putus sekolah. Latar belakang pendidikan yang rendah 

membuat anggapan masyarakat luas bahwa remaja putus sekolah kurang 

mempunyai keterampilan. Hal tersebut akan menghambat peran keluarga dalam 

mengembangakan remaja mereka. 

5. Kurangnya pengetahuan 

Kecenderungan remaja untuk mencoba hal-hal baru dan kurang 

berkebangnya orangtua membuat pemikiran mereka berseberangan. Hal tersebut 

yang sering menimbulkan konflik sehingga menumbuhkan sikap antipasti pada 

remaja. Peran keluarga sebagai panutan pun terhambat. Selain dari itu, keluarga 

belum ataupun kurang menyadari bahwa peran mereka, tingkah laku mereka 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan remaja. 

4.2.2.2 Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan pengawas dalam pendidikan anak. Mereka secara 

langsung maupun tidak langsung yang mengamati tingkah laku anak dalam 

pergaulan sehari-hari di lingkungannya. Masyarakat juga menjadi sumber belajar 

dan pembentuk nilai kepribadian.  
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Tanggapan terhadap perilaku remaja, diskusi atau bertukar pandangan, dan 

penyesuaian diri pada remaja akan membentuk nilai dan kepribadian remaja yang 

bersangkutan. masyarakat sebagai lingkungan pendidikan mempunyai hak untuk 

melakukan kontrol tehadap perilaku remaja sehingga remaja pun mengarah pada 

aturan ddan norma yang berlaku di masyarakat. Summer dalam Sarwono 

(2013:110) berpendapat bahwa tingkah laku manusia yang terkendali disebabkan 

oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi tersendiri 

buat pelanggarnya. Kontrol masyarakat itu adalah 1) folkways , yaitu tingkah laku 

yang lazim, misalkan makan dengan tangan kanan. 2)  mores, yaitu tingkah laku 

yang sebaiknya dilakukan, misalnya mengucapkan terimakasih atas jasa 

seseorang. 3)  law (hukum), yaitu tingkah laku  harus dilakukan atau dihindari, 

misalkan tidak boleh mencuri, harus membayar utang. 

Hambatan yang terjadi dalam penerapan peran pendidikan informal dalam 

keluarga remaja putus sekolah di Dusun Surakan diantaranya yaitu: 

1. Pengaruh teman sebaya 

Berdasarkan hasil penelitian remaja putus sekolah di Dusun Surakan, 

Banyak pengaruh lingkungan yang kurang baik yang masuk pada remaja seperti 

minum-minuman keras, bersosialisaasi atau berkumpul namun mengganggu 

ketenangan sekitar. Kebiasaan yang kurang baik ini yang justru menarik perhatian 

remaja, sedangkan untuk pergi ke mushola, belajar, dan yang bersifat baik malah 

cenderung diolok-olok ataupun krang menarik perhatian mereka. Sholeh dan 

Wawan mengaku mengerti tentang minuman keras karena ikut-ikut dan meniru 

dari lingkungan teman bermainnya.  
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2. Ketidak pedulian masyarakat 

 Kendala lain yang muncul ialah bahwa masyarakat tidak merasa dan 

kurang peduli bahwa perilaku remaja tersebut termasuk tanggung jawab mereka. 

Masyarakat belum sadar bawa mereka secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh pada perkembangan remaja yang bersangkutan. 

3. Kurangnya media penghubung yang baik antara warga dengan keluarga remaja 

kurangnya kesadaran dan pengertian orag tua terhadap peran pendidikan, 

Sikap masyarakat yang kurang simpati pun menjadikan perkembangan sosialnya 

terganggu. Hal tersebut salah satunya didorong oleh adanya anggapan atau citra 

masyarakat terhadap keluarga remaja yang bersangkutan, contohya keluaga 

Sholeh yang kurang bersahabat. remaja sehingga keluarga juga terkadang salah 

menanggapi sikap masyarakat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja putus 

sekolah 

Lingkungan pendidikan informal terdiri dari keluarga dan masyarakat. 

peran keluarga dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah, antara lain 

a) mengembangkan nilai dasar, yang sebenarnya sudah ditanamkan pada diri anak 

semenjak kecil, b)  melatih anak untuk mandiri, anak yang mendapat arahan 

orangtua akan terhindar dari penelantaran, c) pemberian  motivasi oleh keluarga 

menjadi dorongan dalam anak berperilaku, d) sebagai panutan secara sadar 

maupun tidak sikap dan sifat anak  sedikit banyak akan meniru orangtua. 

Sedangkan peran masyarakat dalam perkembangan nilai sosial remaja putus 

sekolah, antara lain a) sebagai pengawas pendidikan masyarakat kurang tegas 

dalam menerapkan kontrol sosial.  b) sebagai sumber belajar, peran masyarakat 

mempunyai pengaruh yang cenderung buruk sehingga justru menghambat proses 

perkembangan. 

2. kendala dalam penerapan `peran pendidikan informal dalam 

perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah 

Kendala yang dialami dalam lingkungan keluarga yaitu 1)Kurangnya 

sosialisasi remaja pada lingkungan yang lebih luas membuat pemikiran anak 
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menjadi kurang berkembang. 2) Tingkat ekonomi yang rendah mebuat mereka 

terfokus untuk memenuhi kebutuhan. 3) Adanya anggapan yang salah pada 

orangtua. 4) Penghargaan yang kurang dari masyarakat sehingga remaja putus 

sekolah sulit mendapat pekerjaan yang mereka inginkan atau yang layak. 5) 

Kecenderungan remaja untuk mencoba hal-hal baru dan kurang berkembangnya 

orangtua. Kendala dalam masyarakat mencakup 1) Pengaruh teman sebaya, ikut-

ikut dan meniru dari lingkungan teman bermainnya. 2) Ketidak pedulian 

masyarakat, masyarakat belum sadar bawa mereka secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh pada perkembangan remaja yang bersangkutan. 3) 

Kurangnya media penghubung yang baik antara warga dengan keluarga remaja.  

5.2  Saran 

1. Bagi para orangtua hendaknya menjalin komunikasi yang baik sehingga 

menumbuhkan kedekatan dengan anak, dengan demikian remaja dapat terbuka 

dengan orangtua yang pada akhirnya peran orangtua dalam menumbuh 

kembangkan anak dapat terlaksana dengan baik. 

2. Orangtua hendaknya berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik 

dengan masyarakat, menerima saran dan mencerna apa yang diperbuat oleh 

masyarakat sehingga tercipta kerjasama guna mendidik anak dalam masa 

perkembangannya. 

3. Bagi masyarakat hendaknya menerima kehadiran remaja dan saling 

memperdulikan sehingga anak dalam lingkungan masyarakat pun juga merasa 

terjaga.  
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4. Bagi remaja hendaknya dapat memilah-milah mana saja yang dapat diambil 

sebagai pelajaran, dan mana yang dapat dilakukan.  

5. Remaja sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan 

masyarakat sehingga pada proses adaptasi dapat lebih diterima masyarakat. 

Perlunya pengarahan dan sosialisasi terhadap perkembangan sehingga 

menumbuhkan kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat 

memperhatikan perkembangan anak mereka. 
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Lampiran 1 

  

PEDOMAN OBSERVASI 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

 

no Konsep Hal yang diobservasi baik 
Cukup 

baik 
Keterangan 

1 
Lingkungan 

sosial 

1. kondisi lingkungan 

fisik dalam keluaarga 

 
 

 

2. kondisi di lingkungan 

fisik masyarakat 

 
 

 

3. keadaan lingkungan 

sosial (lingkungan 

hidup bersama) 

 

 

 

2 Kepribadian 

1. kepribadian remaja    

2. Kepribadian keluarga    

3. Budaya dalam 

masyarakat 

 
 

 



96 
 

 
 

3 
Hubungan 

sosial 

1. hubungan sosial 

remaja dengan 

keluarganya 

 

 

 

2. hubungan sosial 

remaja dengan 

masyarakat 

 

 

 

  

3. hubungan keluarga 

dengan masyarakat 

 
 

 

4. Penyelesaian masalah 

yang dilakukan 

keluarga 

 

 

 

5. Penyelesaian masalah 

yang dilakukan di 

lingkungan 

masyarakat 

 

 

 

6. kerjasama dalam 

lingkungan keluarga 

 
 

 

7. kerjasama dalam 

lingkungan 

masyarakat 

 

 

 

8. persaingan dalam 

lingkungan informal 
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Lampiran 2 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

No Fokus  Sub Fokus Unsur  Item  

A. 

 

Bentuk peran 

 

1. Peletak nilai 

dasar 

 Penanaman nilai agama 

 Penanaman nilai sosial 

 

2. Melatih untuk 

madiri 

 

 Mengajari anak 

menghadapi masalah  

 Memberi ide pekerjaan 

Memberi modal 

 Mengajari anak 

mengurus dirinya sendiri 

 

3. Pemberian 

motivasi 

 

 Memberi dorongan dan 

semangat 

 Melindungi anak 

 

4. Sebagai 

panutan 

 Memberi contoh 

 Memberi arahan 

 

5. Mengawasi 

pendidikan 

 Pengawasan dalam 

berperilaku 
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6. Sumber 

balajar 

 

  Norma 

 Kebiasaan 

 

B.  Kendala  

Perkembangan 

 Peletak nilai dasar 

 Melatih untuk mengurus 

diri 

 Pemberian motivasi 

 Sebagai panutan 

 Mengawasi pendidikan 

 Sumber balajar 
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Lampiran 3 

 

HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Juminem ( Ibu Umar Setiawan ) 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 16/08/1976 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, Rt 01 Rw 12 

1. Apa yang melatarbelakangi remaja memutuskan untuk putus sekolah? 

Jawab : Mbiyen Wawan mboten purun ken sekolah niku, kayane kagol. 

Ngati seprene. 

(Dulu itu Wawan tidak mau disuruh sekolah itu, sepertinya kecewa, 

sampai sekarang.) 

2.  Apakah menerima keadaan remaja yang putus sekolah? 

Jawab : Geh pripun geh mas, waune geh pun diken, tak senani barang, 

ning anake ncen pun mboten purun. 

(Ya gimana ya mas, sebelunya ya sudah disuruh, saya marahi juga, tapi 

anaknya memang udah tidak mau) 

Keluarga 
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3.  Apakah ada perbedaan sikap dan perilaku antara remaja yang bersekolah 

dengan yang tidak bersekolah? 

Jawab : Geh mboten mas, Mung nek rencange sami sekolah geh deweknen 

nyambut damel. 

(Ya tidak mas, Cuma kalau temannya pada sekolah ya dianya bekerja) 

4. Apakah anda ikut serta berperan dalam mengembangkan nilai agama / 

rohani kepada anak   anda?  

Jawab : Nek mbiyen kulo sok sing ngajari ngaos mas, nek magrib geh 

teng masjid. Lha nek sakniki mpun gedhe geh ngaos piyambak. 

(Kalau dulu saya suka mengajarinya mengaji mas, kalau magrib ya 

dimasjid. Lha kalau sekarang sudah besar ya sudah mengaji sendiri.) 

5. Bagaimana dengan sikap remaja yang putus sekolah?  

Jawab : Geh wajar kok mas. 

(Ya wajar ko mas) 

6. Adakah pesan yang sering anda sampaikan kepada remaja anda?  

Jawab : Kulo mung wanti-wanti ampun lali ngibadahe, ampun lali 

gaweane 

(Saya Cuma berpesan jangan lupa ibadahnya, jangan lupa pekerjaannya) 

7. Bagaimana anak anda menanggapi hal tersebut?  

Jawab : Tasih angel mas. Melbu kuping kiwo, metu kuping tengen. 

(Masih sulit mas. masuk kuping kiri keluar kuping kanan.) 

8. Apakah ada peran keluarga dalam membantu anak bersosialisasi ataupun 

mengarahkan anak tersebut dalam norma sosial ataupun kebiasaan? 
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Jawab : Ada mas, umpami mboten sopan geh kulo weling,menawi enten 

nopo-nopo sing kulo ngertos kulo kandani anakke, nek mboten geh diajak 

rencange. 

(Ada mas, kalau tidak sopan ya saya bilangin, umpama ada apa-apa saya 

tahu, saya kasih tahu anaknya, kalau tidak ya diajak temannya.) 

9. Adakah usaha yang dilakukan masyarakat? 

Jawab : Geh onten sing sok ngajak, menawi mboten sedereke geh 

rencange. 

(Ya ada yang suka mengajak, kalau tidak sanak saudara ya temannya.) 

10. Adakah pengaruh dari masyarakat?  

Jawab : Lha  iku mas, tasih sok dolan teng pertelon niko. Dipenging wae 

nek bocahe seneng ya ra digugu mas.  

(Lha itu mas, masih suka main di pertigaan itu. Dilarang saja kalau 

anaknya suka ya tidak didengar mas.) 

11. Apakah anda turut berperan dalam usaha pemenuhan kebutuhan anak anda 

baik sekarang ataupun masa depannya?  

Jawab : Enggeh mas. 

(Iya mas) 

12. Apa yang anda sampaikan ataupun lakukan untuk anak anda guna 

mempersiapkannya untuk masa depannya, baik berupa modal ataupun 

gagasan dan tenaga?  

Jawab : Bapake ngajari gawe ngurus boto mas, nek kulo nggeh mung 

sangu nek meh jajan, ben seneng. Nek mpun ngobong, bongkar geh angsal 
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jatahe piyambak. nek Wawan ngrewangi bapakne teng tegal mas, nyitak 

boto. Wawan jane nate matur nek pengen kerjo teng njobo koyo Ego, tapi 

sakjane kuo tasih abot mas nek Wawan kesah kawatir juga. Mpun gedhene 

sakmono jeh apa-apa makne mas  

(Bapaknya mengajak untuk mengurus batu bata mas, saya juga 

memberinya uang agar dia semangat. Kalau sudah masa panen, dia 

mendapat jatahnya sendiri. Saya sebenarnya berat mas kalau Wawan pergi, 

khawatir juga. Segedhe ini masih apa-apa ibunya mas.) 

13. Apakah anda melatihnya untuk mandiri?  

Jawab : Geh nek ngajari geh tasih mas. Anake tasih nopo-nopo wong tuo 

mas, dereng biasa urip piyambak.  

(Ya kalau mengajari ya masih mas. anaknya masih apa-apa orangtua mas, 

dbelum biasa hidup sendiri.) 

14. Apakah sering terjadi masalah dirumah? 

Jawab : Namine geh wong omah-omah, geh onten masalah mas. 

(Namanya hidupberumah tangga, ya ada masalah mas) 

15. Apakah yang anda lakukan saat ada masalah dirumah? 

Jawab : Nek tasih purun dikandani geh tak kandani mas 

(Kalau masih mau dinasehati ya saya nasehati mas) 

16. Bagaimana anak anda menyikapinya? 

Jawab : Arepo radi angel tapi Wawan niku nek dikandani tasih nggatekke 

mas. 

(Biarpun agak susah , kalau dinasehati masih memperhatikan mas.) 
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17. Apakah anda sering memerintah atau maupun memberi nasihat kepada 

anak anda? 

Jawab :Geh paling ngelingke. Wawan niku nek dikengken tasih angel mas 

(Ya paling mengingatkan. Wawan itu kalau disuruh masih sulit mas.) 

18. Bagaimana anak anda menanggapi sikapa anda? 

Jawab : Geh niku, angel mas kengkenane.  

(Ya itu, masih sulit kalau disuruh) 

19. Apakah kebisaan yang anda lakukan ikut ditiru oleh anak anda? Apakah 

ada panutan yang ditiru oleh remaja anda? 

Jawab : Wawan niko persis bapake mas. deknen luwih caket kalih bapake. 

Menawi sakniki lak mpun gedhe, Wawan jarang teng ndalem sok dolan 

kalih rencang-rencange dadose geh kadang tingkah lakune nderek-nderek 

rencange. 

(Wawan mirip bapaknya mas, dia lebih dekat dengan bapaknya. Kalau 

sekarang kan sudah besar, Wawan jarang di rumah sering main sama 

temen-temennya jadi ya kadang tingkah lakunya itu suka ikut-ikutan.) 

20. Adakah perbuatan yang meresahkan warga yang berasal dari remaja putus 

sekolah?  

Jawab : Nek sing wadul dereng onten mas, allhamdulillah Wawan teng 

njawi mboten neko-neko. Nate onten warga sing matur nek Wawan 

ngombe teng pertelon, terus kulo tangleti anake kalih kulo paring 

peringatan. Nek gelut, padu nopo masalah teng njaawingantos sakniki 

dereng lah mas. 
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(Kalau keluhan belum ada mas, Alhamdulillah Wawan diluar tidak aneh-

aneh. Pernah ada warga yang bilang kalau dia minum-minum di pertigaan, 

terus saya tanya anaknya dan saya beri peringatan. Kalau berkelahi 

ataupun bermasalah diluar sampai sekarang belum lah mas.) 

21. Adakah keluhan dari warga terhadap perilaku dan sikap anak anda di 

lingkungan masyarakat?  

Jawab : Ngantos sakniki dereng onten, 

(Sampai sekarang belum ada) 

22. Apakah ada pengeruh dari masyarakat dalam perkembangan nilai sosial 

remaja anda? 

Jawab : onten mas, senenge melu-melu rencange 

(Ada mas. Suka ikut-ikut temannya mas. 

23. Bagaimana anda menyikapinya? 

Jawab : Geh nek sae kulo geh mendel, menawi elek ya tak kandani bocahe 

(Ya kalau baik ya saya diam, kalau jelek ya saya nasehati anaknya) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Sakdiyah ( Ibu Ambar Rahmawati ) 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 31/12/1973 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, Rt 01 Rw 12 

1. Apa yang melatarbelakangi remaja memutuskan untuk putus sekolah? 

Jawab : geh waune lek mboten wonten dana, Nanging geh ambar mpun 

mboten purun sekolah. Kulo pekso geh mboten purun. Ngantos diparani 

gurune, disuwun teng tiyang seepah, nanging panci anake sing mboten 

purun  

(ya dulunya karena tidak ada dana, tapi memsng Ambar sudah tidak mau 

sekolah. Saya paksa ya tidak mau. Sampai didatangi gurunya, diminta ke 

orang pintar, tapi memang dasarnya anaknya tidak mau) 

2.  Apakah menerima keadaan remaja yang putus sekolah? 

Jawab : Geh kahanane panci ngeten mas 

(Ya memang keadaannya begini) 

3.  Apakah ada perbedaan sikap dan perilaku antara remaja yang bersekolah 

dengan yang tidak bersekolah? 

Keluarga 
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Jawab : Mboten niku, malah sami rukun 

(Tidak, malah pada akur) 

4. Apakah anda ikut serta berperan dalam mengembangkan nilai agama / 

rohani kepada anak anda?  

Jawab : Geh pun mboten mas, jane mpun sami mudeng, ming sok males, 

kulo geh mung sagete ngelingke 

(Ya sudah tidak mas, sebenarnya sudah pada mengerti, Cuma suka malas. 

Saya juga Cuma bisanya mengingatkan.) 

5. Bagaimana dengan sikap remaja yang putus sekolah?  

Jawab : Ambar niku geh sok deson. 

(Ambar itu suka ngambekan mas) 

6. Adakah pesan yang sering anda sampaikan kepada remaja anda?  

Jawab : Mesti kulo elekke mas ngibadahe, sholate. Damel jogo awake 

dewe. Bapak mpun mboten onten, nek mboten anake sing ndongakke 

sinten malih, niku sng sok kulo maturke menawi anak niko lekas males. 

(Selalu saya ingatkan mas sembahyangnya, sholatnya. Buat jaga diri. 

Bapak sudah tidak ada, kalau bukan anaknya yang mau mendoakan siapa 

lagi, itu yang sering saya katakan ketika anak itu mulai malas.) 

7. Bagaimana anak anda menanggapi hal tersebut?  

Jawab : Ambar geh mpun radi ndolor mas. Geh ngertos ngoten. 

(Ambar ya sudah bisa berpikir dewasa mas, sudah ngerti gitu.) 

8. Apakah ada peran keluarga dalam membantu anak bersosialisasi ataupun 

mengarahkan anak tersebut dalam norma sosial ataupun kebiasaan? 
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Jawab : Menawi dolan geh kaleh mase niko. Umpami badhe ningali 

tontonan nopo dolan kiyambak geh ijine kalih mase.   

(Seumpama main ya dengan kakaknya itu. Semisal mau lihat pertunjukan 

atau main sendiri ya ijin dengan kakaknya.)  

9. Adakah usaha yang dilakukan masyarakat? 

Jawab : Geh nek tangga-tangga geh sami ngajak menawi onten nopo-

nopo. Nek mboten ngoten geh diaroh-arohi. 

(Ya kalau tetangga ya pada ngajak kalau ada apa-apa. Kalau tidak ya 

ditegur.) 

10. Adakah pengaruh dari masyarakat?  

Jawab : Kulo geh mboten pengen suudzon mas, sedayane niku lak saking 

awake piyambak-piyambak. 

(Saya tidak ingin berburuk sangka mas, semua itu kan dari diri sendiri.) 

11. Apakah anda turut berperan dalam usaha pemenuhan kebutuhan anak anda 

baik sekarang ataupun masa depannya?  

Jawab : kebutuhan ditanggung sami-sami mas, sinten ingkang gadhah. 

Menawi kulo piyambak butuh kadang geh nyuwun Ego nopo mas nopo 

Ambar. Menawi mase lagi butuh geh kadang geh ngampil Ego.semono 

ugo kalih Ambar. 

(kebutuhan ditanggung sama-sama mas, siapa yang ada. Kalau saya sendiri 

butuh kaadang minta Ego, atau kakaknya atau juga Ambar. Kalau Ego 

belum gajian ia kadang pinjam kakaknya. Kalau kakaknya lagi butuh 

kadang juga suka pinjam Ego. Begitu pula Ambar) 
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12. Apa yang anda sampaikan ataupun lakukan untuk anak anda guna 

mempersiapkannya untuk masa depannya, baik berupa modal ataupun 

gagasan dan tenaga?  

Jawab : Kulo mboten ngertos masalah koyo ngoten niku mas, tiyang 

meniko dijak mbak Fafa saking awan ngantos sore. Kulo mboten saget 

maringi nopo-nopo, sing saget naming berdoa kalihngandani 

(Saya kurang mengerti hal begitu mas, dia diajak mbak Fafa buat menjaga 

tokonya kalau siang sampai sore. Saya tidak bisa memberi apa-apa mas, 

yang saya bisa hanya berdoa dan memberi nasihat mas.) 

13. Apakah anda melatihnya untuk mandiri?  

Jawab : Geh waune ajar saking sekedik, bar merantau niku mpun saget 

ngurus awake piyambak. Kulo nek enjang teng tegil mas, dadose dho 

ngurusi wake piyambak-piyambak. Bapak geh mpun moten onten, dadose 

dho lekas sadar kewajibane piyambak-piyambak. 

(Saya kalau pagi di kebun mas, jadi mereka mengurus diri mereka sendiri. 

Ayahnya juga sudah tidak ada, Jadi mereka mulai sadar kewajibannya 

masing-masing.) 

14. Apakah sering terjadi masalah dirumah? 

Jawab : Geh nek kerah paling niku mbedani adike, ning nek Ego niku 

mendel ko geh mas. Sing seneng kerah geh joko kalih ambar. 

(Ya kalau bertengkar paling itu nggodain adiknya, tapi kalau Ego itu diam 

ko geh mas. yang suka bertengkar geh joko kalih ambar.) 

15. Apakah yang anda lakukan saat ada masalah dirumah? 
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Jawab : Geh menawi onten masalah geh kulo maturi mas, supados 

ngenjeng malih rukun. Tapi menawi sakniki mpun sami gedhe mas, 

ngertos kahanane ibu. Nopomalih ket bapak mboten onten. Sami 

kerjasama damel ncukupi kebutuhan griyo kalih saling njagi mas. 

(Ya kalau ada masalah ya saya bilangi mas, supaya besok-besok lagi akur. 

Tapi kalau sekarang mereka sudah dewasa mas, tahu keadaan ibu. Apalagi 

semenjak bapak tidak ada. Saling bekerja sama buat mencukupi kebutuhan 

rumah dan saling menjaga mas.) 

16. Bagaimana anak anda menyikapinya? 

Jawab : nek ambar niku sing sok ngamuk. Ning geh mung guyon. 

(Kalau Ambar suka mengamuk mas. tapi ya masih dalam batas bercanda.) 

17. Apakah anda sering memerintah maupun meminta bantuan kepada anak 

anda? 

Jawab : Ngelekke geh pesti mas, nek ngakon niku geh menawi kepepet 

umpami kulo piyambak mboten saged, kulo nyuwun tulung Ambar. 

(Mengingatkan ya sudah pasti mas, kalau mau menyuruh itu ya paling 

kepepet seumpama saya sendiri tidak bisa, saya minta tolong Ambar.) 

18. Bagaimana anak anda menanggapi sikapa anda? 

Jawab :- 

19. Apakah kebisaan yang anda lakukan ikut ditiru oleh anak anda? Apakah 

ada panutan yang ditiru oleh remaja anda? 

Jawab : 



110 
 

 
 

20. Adakah perbuatan yang meresahkan warga yang berasal dari remaja putus 

sekolah?  

Jawab :  Dereng onten mas. 

(Belum ada mas.) 

21. Adakah keluhan dari warga terhadap perilaku dan sikap anak anda di 

lingkungan masyarakat?  

Jawab : - 

22. Apakah ada pengaruh dari masyarakat dalam perkembangan nilai sosial 

remaja anda? 

Jawab : Geh onten mas, onten saene ning geh onten ingkang kirang sae. 

Alhamdulilahe kakang-kakange sami gemati kalih Ambar. Nek Ambar 

dolan geh sok dipadosi, diawasi. 

(Ya ada mas, ada baiknya tapi juga ada yang kurang baik. Alhamdulillah 

kakak-kakaknya padda memperhatikan Ambar. Kalau Ambar main juga 

suka dicari, diawasi) 

23. Bagaimana anda menyikapinya? 

Jawab : Ngendikan mawon mas. 

( Memberi nasihat saja mas.) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Amsiyah ( Ibu Sholeh ) 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 31/12/1969 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, RT/RW : 002/012 

1. Apa yang melatarbelakangi remaja memutuskan untuk putus sekolah? 

Jawab : Bocahe pengen ngrewangi wong tuo dek 

(Anaknya ingin membantu orangtua dek) 

2. Apakah menerima keadaan remaja yang putus sekolah? 

Jawab : Ngene kahanane 

(Ya seperti ini keadaannya) 

3.  Apakah ada perbedaan sikap dan perilaku antara remaja yang bersekolah 

dengan yang tidak bersekolah? 

Jawab :  

4. Apakah anda ikut serta berperan dalam mengembangkan nilai agama / 

rohani kepada anak anda?  

Jawab : Ya mpun mboten dek. wes gedhe. 

(Ya sudah tidak dek. sudah besar) 

Keluarga 
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5. Bagaimana dengan sikap remaja yang putus sekolah?  

Jawab : Sholeh ki kandanane angel. Pengene kulo ya koyo koncone sing 

liyane. 

(Ya Sholeh ki dibilangin susah. Pengennya saya ya seperti temannya yang 

lain) 

6. Adakah pesan yang sering anda sampaikan kepada remaja anda?  

Jawab : Mung sok tak kon jogo omah dek, ra mung dolan nang pertelon 

wae. 

(Cuma suka saya suruh jaga rumah dek, tidak Cuma main di pertigaan 

saja.) 

7. Bagaimana anak anda menanggapi hal tersebut?  

Jawab : Ya jenenge bocah dek.  

(Ya namanya bocah dek) 

8. Apakah ada peran keluarga dalam membantu anak bersosialisasi ataupun 

mengarahkan anak tersebut dalam norma sosial ataupun kebiasaan? 

Jawab : Enggeh dek 

(Iya dek) 

9. Adakah usaha yang dilakukan masyarakat? 

Jawab : Sok dijak muat dek ro wong kene 

(Suka diajak muat batu bata dek sama orang sini) 

10. Adakah pengaruh dari masyarakat?  

Jawab : Ya kuwi, sakpele dolan ro kanca-kancane ,malah tambah mbiying 

(Ya itu, sejak main dengan teman-temannya, malah tabah nakal.) 
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11. Apakah anda turut berperan dalam usaha pemenuhan kebutuhan anak anda 

baik sekarang ataupun masa depannya?  

Jawab : Enggeh to dek. Jeh sok njaluk ibu Sholeh ki. 

(Iya to dek. Masih suka minta ibu Sholeh itu) 

12. Apa yang anda sampaikan ataupun lakukan untuk anak anda guna 

mempersiapkannya untuk masa depannya, baik berupa modal ataupun 

gagasan dan tenaga?  

Jawab : Geh nek meh butuh apa-apa yo ibu siap mbantu dek. Ya arepo ra 

nduwe ki ning yo tak usahakke. 

(Ya kalau mau butuh apa-apa ya ibu siap bantu dek. Ya biarpun tidak 

punya tapi saya usahakan) 

13. Apakah anda melatihnya untuk mandiri?  

Jawab : Wah Sholeh ki nek mandiri wes mandiri dek. Mung hurung oleh 

gawean wae dek 

(Wah Sholeh itu kalau mandiri sudah mandiri dek. Cuma belum dapat 

pekerjaan saja dek) 

14. Apakah sering terjadi masalah dirumah? 

Jawab : Ya samben omah mesti ono masalah dek 

(Ya setiap rumahtangga pasti ada masalah dek) 

15. Apakah yang anda lakukan saat ada masalah dirumah? 

Jawab : Sok tak senani dek. Nek dialusi senenge dho tambah ndodro 

(Suka saya marahi dek. Kalau dihalusin sukanya pada tambah menjadi-

jadi) 
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16. Bagaimana anak anda menyikapinya? 

Jawab : Nggeh kadang nggugu, ibu ya ra mesti ning ngomah, dadi ya ra 

patio nggatekke. Ngertine anake sehat waras sek. 

(Ya kadang nurut, ibu juga tidak selalu dirumah, jadi ya tidak terlalu 

memperhatikan. Ngertinya anaknya sehat waras dulu) 

17. Apakah anda sering memerintah maupun memberi nasihat kepada anak 

anda? 

Jawab  : Enggeh dek 

(Iya dek) 

18. Bagaimana anak anda menanggapi sikap anda? 

Jawab : Ya ra ngerti dek. Kene anane mung usaha ngelingke 

(Ya tidak tahu dek. Sini bisanya Cuma berusahaa mengingatkan) 

19. Apakah kebisaan yang anda lakukan ikut ditiru oleh anak anda? Apakah 

ada panutan yang ditiru oleh remaja anda? 

Jawab :- 

20. Adakah perbuatan yang meresahkan warga yang berasal dari remaja putus 

sekolah?  

Jawab : - 

21. Adakah keluhan dari warga terhadap perilaku dan sikap anak anda di 

lingkungan masyarakat?  

Jawab : Mboten dek 

(Tidak dek) 



115 
 

 
 

22. Apakah ada pengeruh dari masyarakat dalam perkembangan nilai sosial 

remaja anda? 

Jawab : 

23. Bagaimana anda menyikapinya? 

Jawab : Tak senani nek ncen ra nggenah dek bocahe. Gawe pembelajaran 

to dek. 

(Saya marahi kalau memang tidak bener dek anaknya. Buat pembelajaran 

to dek) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Umar Setiawan 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 11/03/1996 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, Rt 01 Rw 12 

1. Apa yang membuat anda memutuskan untuk keluar dari sekolah? 

Jawab : Ya lek ra kuat mas,males. 

(Ya karena tidak kuat, malas.) 

2. Bagaimana sikap keluarga anda menanggapi hal tersebut?  

Jawab : Gek pas kuwi ya disenan-senani mas, tapi soyo suwi ya biasa. 

(Waktu itu ya dimarah-marahi mas, tapi semakin lama ya biasa.) 

3. Bagaimana sikap masyarakat mengetahui anda putus sekolah?  

Jawab : Biasa mawon mas 

(Biasa saja mas) 

4. Apakah ada perbedaan sikap/perlakuan sebelum dan sesudah anda putus 

sekolah yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat?   

Jawab : Mboten mas 

(tidak mas) 

Remaja  
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5. Apa yang anda lakukan setelah anda putus sekolah?  

Jawab : Nek maune mung dolan-dolan, selot suwi lekas ajar nggawe boto 

ro bapak.  

(Kalau dulunya hanya main-main mas, semakin lama mulai belajar 

membuat bata sama bapak.) 

6. Apakah orangtua membantu dan membimbing anda dalam memberi 

pengalaman keagamaan / rohani pada diri anda?  

Jawab : Nek masalah sholat apa ngaji algur’an wis diajari wongtuo ket 

cilik mas,nek saiki wongtuo mung ngelekke aku gawe sholat ro ngaji. 

(Kalau masalah sholat atau membaca alqur’an sudah diajari orangtua sejak 

kecil mas, kalau sekarang orangtua mengingatkan saya untuk sholat dan 

ngaji) 

7. Bagaimana sikap masyarakat? apakah ada usaha dari masyarakat 

membantu anda dalam hal tersebut?  

Jawab : Nek saiki aku kadang ngrungokke pengajian, khotbah, apa acara 

TV, apa kadang dikandani koncone. Ono hal sing ra tak ngerteni dadi 

ngerti 

(Kalau sekarang saya juga kadang mendengarkan pengajian, khotbah, atau 

acara televisi,atau kadang dikasih tahu teman. Ada hal yang saya kurang 

tahu jadi tahu.) 

8. Bagimana dengan penyaluran nilai-nilai sosial, baik berupa moral, etika, 

sopan santun? 
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Jawab : Bapak ro mak e sok ngandani mas, ya kadang disenani, ning saiki 

wis ora kok. Paling kanca-kancane sing sok kadang  ngelingke. Kadang ya 

niru-niru konco nek ra ngerti mas. 

(Bapak dan ibu suka kadang mengingatkan. Tapi sekarang sudah tidak 

kok. Palingan teman-teman yang suka mengingatkan. Kadang ya 

menirukan teman kalau tidak tahu.) 

9. Apa yang keluarga lakukan setelah anda putus sekolah?  

Jawab : Yo mbiyen iseh dolan wae. Ning ya ajar ngrewangi bapak nang 

tegal mas 

(Ya dulu masih main saja.tapi ya belajar membantu bapak dikebun mas ) 

10. Apakah anda mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan 

masyarakat?  

Jawab : Nek nang daerah kene ora mas, tapi nek nang njobo pancen rodo 

isin mas. 

(Kalau di daerah sisni tidak mas. tapi kalau di daerah lain memang agak 

malu mas) 

11. Bagaimana keluarga anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : Ya ra piye-piye mas 

(Ya tidak gimana-gimana mas.) 

12. Bagaimana respon masyarakat?  

Jawab : Ya nek nang kene ya iseh dho takon, ning nek nang njobo ya ra 

kenal kok mas. 
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(Ya kalau disini ya masih pada menyapa, tapi kalau diluar ya tidak kenal 

kok mas.) 

13. Apa yang anda lakukan sekarang? apakah anda bekerja? 

Jawab : nek saiki aku iseh ngrewangi bapak nang tegal mas. 

(Kalau sekarang saya masih membantu bapak dikebun mas.) 

14. Adakah masalah yang terjadi dalam peranan orangtua maupun keluarga 

berkaitan dengan pekerjaan anda? 

Jawab : Pengen yoan merantau mas, ning nunggu urusan ngomah kelar 

sek, bapak yo setuju, deknen sing ndorong, tapi make kurang 

sependapat.make jeh abot nek aku lungo sekoomah mas. 

(Pengen juga merantau mas, tapi nunggu urusan rumah selsai dulu, bapak 

sudah setuju, bahkan dia yang mendorong, tapi ibu kurang sependapat. Ibu 

masih berat kalau saya merantau mas)  

15. Dalam masa perkembangan, tentunya ada masa yang sulit. Apa yang anda 

lakukan saat terjadi hal tersebut?  

Jawab : Kadang nggolek hiburan karo cah-cah mas. Pas gek sumpek ya 

dolan. 

(Kadang cari hiburan dengan teman-teman mas.pas lagi suntuk ya main.) 

16. Dari masyarakat atau keluarga anda sering menjumpai masalah atau 

perdebatan? 

Jawab : Podho wae sih mas. 

(Sama saja sih mas.) 

17. Apa yang anda lakukan dalam menyikapi hal tersebut? 
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Jawab : Yo umpomo gek ono masalah nang omah dolan mas, golek 

hiburan ro cah-cah. Nek ono masalah nang njobo ya nang omah wae. 

Ning ya jarang ono masalah nang njobo kok. 

(Ya kalau ada masalah ya main mas, cari hiburan dngan teman-teman. 

Kalau ada maslah diluar ya dirumah saja. Tapi ya jarang ada masalah 

diluar mas.) 

18. Bagaimana keluarga anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : Biasane nek aku salah mas, ya disenani, sinengke, ya mending 

dolan to mas. 

(Biasanya kalau saya salah mas, ya dimarahi, didiamkan. Ya lebih baik 

main to mas.) 

19. Apakah kondisi keluarga membuat anda merasa aman dan 

nyaman?darimana anda mendapatkan perlindungan dan rasa aman? 

Jawab : Nyaman mas, ning yo kan kumpul-kumpul juga. Enakan ro 

kancane mas, kan podho-podho ngertine. 

(Nyaman mas. tapi kan juga kumpul-kumpul juga. Enakan sama temannya 

mas, kan sama-sama tahu.) 

20. Apakah anda pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma di 

masyarakat?  

Jawab :  Pernah mas ono wong sing ngerti aku ngombe, wonge 

ngandakke mbe wongtuone aku. Kwi sih masalah sing gedhe. Keluarga 

dadi rebut trus aq dadine disenani. 
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(Pernah mas ada warga yang mengetahui saya sedang minum, dia 

mengadukannya kepada keluarga saya. Itu sih masalah yang besar. 

Keluarga jadi ribut dan saya jadi dimarahi.) 

21.  Nilai-nilai atau pwndidikan apa yang anda dapatkan dalam pergaulan 

anda shari-hari? 

Jawab : Masalah totokromo, sopansantun, lan liyane nek sakiki aku luwih 

ya golek tulodho konco-konco mas, kadang ya ono sing ngelokke nek aku 

kurang sopan mas. nek ngombe-ngombe kwi ya dijak konco-koncone mas. 

melu-melu. 

(Masalah norma, sopan santun, dan sebagainya kalau sekarang saya lebih 

mencontoh teman-teman mas, kadang ada pula yang menegur kalau 

kurang sopan mas. Kalau minum-minum itu saya diajak teman awalnya. 

Ikut-ikutan.) 

22. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hal yang anda lakukan?apabila 

baik?apabila anda melakukan hal yang buruk?  

Jawab : Wah ra patio nggagas mas. Ya iku paling ngandakke bapak apa 

make. Nek ra ngko dikandani nang ndalan, ono sing ngenengke, tapi nek 

sing ko ngono ra tak gagas mas. 

(Wah tidak terlalu memperdulikan mas. ya itu paling bilang bapak atau 

ibu. Kalau tidak nanti dinasehati ditempat, ada juga yang membiarkan, tapi 

kalau yang seperti itu saya tidak pedulikan mas.) 

23. Bagaimana anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : Ya paling meneng. Ndak tambah dadi masalah to mas. 
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(Ya paling diam, takutnya tambah jadi masalah kan mas.) 

24. Bagaimana anda mengethui kegiatan yang berada di masyarakat? 

Jawab : Nek ono kegiatan sosial ya ono pemberitahuan mas 

(Kalau ada kegiatan sosial ada pemberitahuan mas.)  

25. Apakah anda ikut melakukan kegiatan sosial yang berkaitan dengan 

masyarakat 

Jawab : Ya nek jadwale ya melu mas, nek ra jadwale ya nek lego mas, nek 

wis rampung le nyitak boto. Tapi ya bedho nek ono lelayu apa musibah. 

(Ya kalau jadwalnya ya ikut mas, kalau tidak pada jadwalnya ya kalau lega 

mas, kalau sudah selesai mencetak batanya. Tapi ya beda kalau ada orang 

meninggal atau terkena musibah.) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Ambar Rahmawati 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : magelang, 09/04/2003 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, Rt 01 Rw 12 

1. Apa yang membuat anda memutuskan untuk keluar dari sekolah? 

Jawab : - 

2. Bagaimana sikap keluarga anda menanggapi hal tersebut?  

Jawab : Geh biasa mawon mas. 

(Ya biasa saja mas.) 

3. Bagaimana sikap masyarakat mengetahui anda putus sekolah?  

Jawab : Sami mawon, tiyang mriki biasa mas nek koyo ngoten niku. 

(Sama saja, orang sini biasa mas kalau seperti itu.) 

4. Apakah ada perbedaan sikap/perlakuan sebelum dan sesudah anda putus 

sekolah yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat?   

Jawab : Geh nek biasa mboten, mung nek pados damelan mawon mas sing 

rodo angel. 

Remaja  
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(Ya kalau biasa tidak, Cuma kalau cari pekerjaan saja mas yang agak 

susah.) 

5. Apa yang anda lakukan setelah anda putus sekolah?  

Jawab : geh nek waune cuma dolan mawon. Terus mbak Fa niko ngeken 

ken njagakke warung ngoten. 

(Ya tadinya hanya main saja. Terus mbak Fa itu suruh jaga warungnya 

gitu.) 

6. Apakah orangtua membantu dan membimbing anda dalam memberi 

pengalaman keagamaan / rohani pada diri anda?  

Jawab : nek masalah pekerjaan make mboten melu-melu mas, nanging 

make sok ngendikani kalih sok ngeken kon njogo awak. 

(Kalau masalah pekerjaan ibu tidak ikut campur mas, tapi ibu sering 

menasihati dan menyuruh saya buat jaga diri.)  

7. Bagaimana sikap masyarakat? apakah ada usaha dari masyarakat 

membantu anda dalam hal tersebut?  

Jawab : Wah nek nang njobo mboten je mas. Tasih bolong-bolong. 

(Wah kalau diluar tidak mas. masih bolong-bolong.) 

8. Bagimana dengan penyaluran nilai-nilai sosial, baik berupa moral, etika, 

sopan santun? 

Jawab : Ndelok-dhelok tiyange mas. 

(Lihat-lihat orangnya mas.) 

9. Apa yang keluarga lakukan setelah anda putus sekolah?  

Jawab : geh mboten piye-piye 
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(ya tidak gimana-gimana mas.) 

10. Apakah anda mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan 

masyarakat?  

Jawab : Geh ndilalahe mboten mas. 

(ya sukukur tidak mas) 

11. Bagaimana keluarga anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : - 

12. Bagaimana respon masyarakat?  

Jawab : - 

13. Apa yang anda lakukan sekarang? apakah anda bekerja? 

Jawab : nggeh niku, mung njagi warunge Pak Wik, nggen Mbak Fa. 

(ya itu, Cuma menjaga warungnya Pak Wik, punya Mbak Fa.) 

14. Adakah masalah yang terjadi dalam peranan orangtua maupun keluarga 

berkaitan dengan pekerjaan anda? 

Jawab : Mboten mas 

(Tidak mas) 

15. Dalam masa perkembangan, tentunya ada masa yang sulit. Apa yang anda 

lakukan saat terjadi hal tersebut?  

Jawab : Nggeh kadang cerito. Kadang geh mendel mawon.  

(Ya kadang cerita, kadang diam saja.) 

16. Dari masyarakat atau keluarga anda sering menjumpai masalah atau 

perdebatan? 
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Jawab : Saking masyarakat mas. Tapi geh alhamdulillahe mboten gedhe. 

Mung masalah sepele. 

(Dari masyarakat mas, tapi ya alhamdulillahnya tidak besar.  Hanya 

msalah kecil.) 

17. Apa yang anda lakukan dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab : Geh sabar mawon. 

(Ya sabar saja.) 

18. Bagaimana keluarga anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : Keluarga geh jarang ngertos mas. 

(Keluarga ya jarang ngerti mas) 

19. Apakah kondisi keluarga membuat anda merasa aman dan 

nyaman?darimana anda mendapatkan perlindungan dan rasa aman? 

Jawab : Enggeh mas. Saking keluarga. 

(Iya mas, dari keluarga) 

20. Apakah anda pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma di 

masyarakat?  

Jawab : Nate mas. nggih jane mung dolan kalih rencang-rencange, trus 

diparani mas Ego 

(Pernah mas. Ya sebenarnya Cuma main sama teman-temannya, terus 

dijemput kak Ego.) 

21. Nilai-nilai atau pendidikan apa yang anda dapatkan dalam pergaulan anda 

shari-hari?  
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Jawab : Geh katah mas. Pengalaman, keahlian, kerja, carane ngajeni 

tiyang, geh kathah lah mas. 

(Ya banyak mas. pengalaman keahlian kerja, caranya memperlakukan 

orang, ya banyak lah mas.) 

22. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hal yang anda lakukan?apabila 

baik?apabila anda melakukan hal yang buruk?  

Jawab : - 

23. Bagaimana anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : biasa mawon mas 

(Biasa saja mas) 

24. Bagaimana anda mengethui kegiatan yang berada di masyarakat? 

Jawab : Menawi onten kegiatan sosial onten pemberitahuan mas. 

 (Kalau ada kegiatan sosial ada pemberitahuan mas.) 

25. Apakah anda ikut melakukan kegiatan sosial yang berkaitan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Kulo senenge gantosan kaleh mase kulo mas, menawi mas sing 

legogeh mas sing mangkat, nek kulo sing lego geh kulo sing magkat.  

(Saya seringnya gantian dengan kakak mas, kalau kakak yang lega 

biasanya kakak yang berangkat, kalau saya yang lega saya yang berangkat) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Sholeh 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 12/06/1996 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, RT/RW : 002/012 

 

1. Apa yang membuat anda memutuskan untuk keluar dari sekolah? 

Jawab : Maune ya ra ono biaya mas.  

(Dulunya ya tidak ada biaya mas.) 

2. Bagaimana sikap keluarga anda menanggapi hal tersebut?  

Jawab : Biasa wae kok mas 

(Biasasaja kok mas) 

3. Bagaimana sikap masyarakat mengetahui anda putus sekolah?  

Jawab :- 

4. Apakah ada perbedaan sikap/perlakuan sebelum dan sesudah anda putus 

sekolah yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat?   

Jawab : Ya maune nek sekolah ki dikon sinau to mas. nek ra sekolah ya 

kon ngrewangi mboke, bapak 

Remaja  
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(Ya dulunya kalau sekolah itu disuruh belajat to mas. kalau tidak sekolah 

ya suruh membantu ibu, bapak.) 

5. Apa yang anda lakukan setelah anda putus sekolah?  

Jawab : Ya mung ngrewangi bapak golek kayu, ngusungi banyu, 

ngrewangi mboke mas. 

(Ya Cuma membantu bapak cari kayu, membawa air, membantu ibu mas.) 

6. Apakah orangtua membantu dan membimbing anda dalam memberi 

pengalaman keagamaan / rohani pada diri anda?  

Jawab : Ora ki mas. mbiyen ya ngelengke apa ngakon nang masjid. 

(Tidak mas. dulu ya mengingatkan atau menyuruh ke masjid) 

7. Bagaimana sikap masyarakat? apakah ada usaha dari masyarakat 

membantu anda dalam hal tersebut?  

Jawab : Nek kancane mbiyen ya sok ngajak, nek dolan magrib ya ono sing 

ngelekke kok ra ngaji, ya ngono kae mas, ning nek saiki ya wis ora 

(Kalau temannya dulu ya suka ngajak, kalau main magrib ya ada yang 

mengingatkan kok tidak mengaji, ya seperti itu mas, tapi kalau skarang ya 

sudah tidak.) 

8. Bagimana dengan penyaluran nilai-nilai sosial, baik berupa moral, etika, 

sopan santun? 

Jawab : Njupuk seko konco to mas. ya bapak mbek mboke. 

(Ngambil dari teman to mas. ya bapak dan ibu) 

9. Apa yang keluarga lakukan setelah anda putus sekolah?  

Jawab : Ya ra piye-piye mas 
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(Ya tidak gimana-gimana mas) 

10. Apakah anda mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan 

masyarakat?  

Jawab : Ora mas, yo pernah gelut yoan, biasa to mas, kekancan 

(Tidak mas, ya pernah berkelahi juga, biasa kan mas, berteman) 

11. Bagaimana keluarga anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : Ya bejane mamak bapak ngerti ya tetep mbelani 

(Ya beruntungnya ibu bapak ngerti tetap membela) 

12. Bagaimana respon masyarakat?  

Jawab : Nek koncone aku karo sholikhun ya tetep  dho mbelani apa nek 

ora ya dho meneng wae mas 

(Kalau teman saya dan Sholikun ya tetap pada membela atau kalau tidak 

ya pada diam saja mas) 

13. Apa yang anda lakukan sekarang? apakah anda bekerja? 

Jawab : kadang mas, melu muat boto 

(Kadang mas, ikut bongkar-muat batu bata) 

14. Adakah masalah yang terjadi dalam peranan orangtua maupun keluarga 

berkaitan dengan pekerjaan anda? 

Jawab : ora mas. 

(Tidak mas.) 

15. Dalam masa perkembangan, tentunya ada masa yang sulit. Apa yang anda 

lakukan saat terjadi hal tersebut?  
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Jawab : Ya paling dolan nang pertelon, golek hiburan to mas, trus 

nggolek tontonan 

Ya paling main dipertigaan, cari hiburan mas, trus juga cari tontonan 

16. Dari masyarakat atau keluarga anda sering menjumpai masalah atau 

perdebatan? 

Jawab : ya kabeh mas 

(Ya semua mas) 

17. Apa yang anda lakukan dalam menyikapi hal tersebut? 

Jawab : yo ngko suwene-suwe lak yo apikan meneh mas 

(Ya nanti lama-kelamaan ya baikan lagi mas) 

18. Bagaimana keluarga anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : ya kadang mbelani yoan. 

(Ya kadang membela juga.) 

19. Apakah kondisi keluarga membuat anda merasa aman dan 

nyaman?darimana anda mendapatkan perlindungan dan rasa aman? 

Jawab : Seko Sholikun, mamak, karo Koncoku mas. 

(Dari Sholikun, mamak, dan teman saya mas) 

20. Apakah anda pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma di 

masyarakat?  

Jawab : Yo pernah mas 

(Ya pernah mas) 

21. Nilai-nilai atau pendidikan apa yang anda dapatkan dalam pergaulan anda 

shari-hari?  
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Jawab : Ya carane srawung, golek gawean. 

(Ya caranya bersosialisasi, cari pekerjaan) 

22. Bagaimana sikap masyarakat terhadap hal yang anda lakukan?apabila 

baik?apabila anda melakukan hal yang buruk?  

Jawab : - 

23. Bagaimana anda menyikapi hal tersebut?  

Jawab : - 

24. Bagaimana anda mengethui kegiatan yang berada di masyarakat? 

Jawab : Ya kadang ono sing ngandani, kadang yo ono sing ngampiri.  

(Ya kadang ada yang memberi tahu, kadang juga ada yang mengajak, 

menjemput) 

25. Apakah anda ikut melakukan kegiatan sosial yang berkaitan dengan 

masyarakat? 

Jawab : Iyo mas, lha ra nduwe gawean, daripada nglangut 

(Iya mas, lha tidak punya kerjaan, daripada melamun) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Bapak Jumadi ( sesepuh dusun ) 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 01/12/1957 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, RT/RW : 002/012 

 

1. Bagaimana pandangan anda tentang remaja putus sekolah? 

Jawab : Menawi remaja nopo anak-anak mriki panci umume tasih rendah 

pendidikane mas,nggeh onten ingkang sampun kuliah, nanging geh tiyang 

tertentu mawon 

(Kalau remaja ataupun anak-anak sini itu memang umumnya masih rendah 

pendidikannya mas, ya ada yang sudah kuliah, tapi ya orang tertentu saja.) 

2. Apakah menerima kehadiran remaja putus sekolah? 

Jawab : (Enggeh mas) 

(Iya mas) 

3. Bagaimana dengan sikap remaja yang putus sekolah? 

Jawab : Macem-macem mas, onten sing kalem, urakan, geh biasane 

bocah mas. 

Masyarakat 
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(Macam-macam mas, ada yang diam, ada juga yang urakan, ya biasanya 

anak mas.) 

4. Apakah ada perbedaan sikap dan perilaku antara remaja yang bersekolah 

dengan yang tidak bersekolah? 

Jawab : Kepribadian niku geh radi benten, tapi geh mboten ngematke. 

Sing jelas niku nek sing mpun mboten sekolah niku geh sami ngrewangi 

wong tuone nopo mpun sami nyambut damel teng njawi. Dadose geh mpun 

sami ngrembug butoh. 

(Kepribadian itu ya agak beda, tapi ya tidak memperhatikan. Yang jelas 

pada membantu orangtuanya atau sudah pada bekerja diluar. Jadinya ya 

sudah membahas kebutuhan) 

5. Adakah perbuatan yang meresahkan warga yang berasal dari remaja putus 

sekolah?  

Jawab : Menawi cah mriki niku geh tasih wajar nakale. Mboten wonten 

sing ngantos dadi kasus sing gedhe. 

(Kalau anak sini ya masih wajar nakanya. Tidak ada yang sampai jadi 

kasus yang besar.)   

6. Apa saja kenakalan remaja putus sekolah yang terjadi di daerah ini? 

Jawab : Niku sami dho seneng ngombe sing kulo radi mboten seneng. 

(Itu pada suka minum-minuman keras yang saya tidak suka) 

7. Apakah anda sebagai warga ataupun tetangga remaja turut mengawasi dan 

melihat perilaku dan pergaulan remaja?  
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Jawab : Geh preso mas. menawi kirang sae geh kuo weling. Koyo menawi 

onten kerja bakti mboten manbkat nopo dolan teng pertelon. Menawi 

mpun mboten saged di paring ngertos geh kulo nate ngandakke kaleh 

kaleh tiyang sepuhe. Nak Sholeh niko ingkang kulo andakke, nanging 

tanggapane kirang sae mas. dadose geh pun. Kulo nengke mawon. 

(Ya melihat mas. Kalau anak kurang baik ya saya tegur. Seperti kalau ada 

kerja bakti tidak berangkat atau pada main di pertigaan. Kalau sudah tidak 

bisa dibilangin ya saya pernah juga mengadukan kepada orangtua. Nak 

Sholeh itu yang saya adukan, tapi tanggapannya kurang mengenakkan 

mas. Jadi ya sudah. Saya diamkan saja mas.) 

8. Menurut anda, apakah kepribadian remaja (Wawan, Ambar, Sholeh) ada 

yang turun dari orangtuanya? 

Jawab : Wawan niku persis kados bapaknya mas, menai dereng kenal 

panci tiyange mendel, isin, nanging menawi sampun kendel mature geh 

ceplas-ceplos, sikape sami kalih bapake. Pas sampun ageng ngeten 

mawon ingkan radi nakal mas, kathah dolan kaleh rencang-rencange. Nek 

Nak Ambar meniko mboten pati nggagas kulo, sampun benten. Menawi 

nak Sholeh meniko ingkang kulo radi mboten leres. Kulo mboten patio 

paham kalih tiyange. 

(Wawan itu persis kayak bapak mas, kalau belum kenal memang anaknya 

diam, malu, tapi kalau sudah kenal ngomong ya ceplas ceplos, sikapnya 

kayak bapaknya. Pas udah besar ini aja yang agak bandel mas, banyak 

main sama teman-temannya.kalau nak Ambar itu saya yang tidak begitu 
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tahu. Sudah beda. Kalau Sholeh itu yang saya kurng yakin mas. tidak 

terlalu paham sama anaknya.) 

9. Menururt anda bagaimana  perkembangan remaja tersebut? 

Jawab : Wawan niku geh saged nyrawung mas. nak Ambar tiyange 

mendel kok mas, jarang dados setunggal. Menawi estri meniko panci 

saene ngoten to mas.kulo sok preso menawi niko tindak nyambet damel 

nopo lungo kalih putrine mbak Yati. Niko si Nia. Menawi nak Sholeh niku 

seneng teng pertelon mriku anake. kulo sawang nak Sholeh meniko radi 

mboten kopen. Pripun geh mas, masalahnya tiyang sepahe meniko kulo 

sawang geh cuwek kalih anak. 

(Wawan itu ya bisa bergaul mas, Ambar orangnya diam kok mas, jarang 

kumpul. Kalau wanita memang baiknya begitu kan mas. saya sering lihat 

itu kalau dia berangkat kerja atau pergi sama Nia, putrinya Mbak Yati. 

Kalau Sholeh itu suka di pertigaan situ tanaknya, anaknya kalau saya lihat 

itu agak kurag terurus. Gimana ya mas, soalnya orangtuanya itu saya lihat 

cuek terhadap anak.) 

10. Apakah ada usaha anda untuk membantu remaja yang bersangkutan? 

11. Jawab : Pripun geh mas, namine tetanggan niku geh gampil, geh angel. 

Menawi mriki aruh-aruh geh mangkeh dikiro nderek-nderek. Geh menawi 

onten nopo-nopo geh sak sagete kulo geh aruh-aruh, menawi mboten 

remen tiyang sepuhipun lak malah dadose repot piyambak. 

(Bagaimana ya mas, namanya hidup bertetangga itu ya mudah ya sulit. 

Kalau mau menegur ya nanti dikira ikut campur. Kalau ada apa-apa ya 
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sebisa saya ya menegur, kalau tidak berkenan orangtuanya kan repot 

sendiri.)   

12. Apakah anda berperan dalam mengajarkan norma ataupun kebiasaan pada 

remaja putus sekolah? 

Jawab : Geh menawi niku geh sak sagete kulo. Menawi teng daerah mriki 

kulo tasih saget. Menawi ajak-ajak geh kulo berusaha, nanging menawi 

teng griyo nopo teng penggaweane geh mpun mboten ngertos kulo mas. 

(Ya kalau itu ya sebsa saya. Umpama didaerah sini saya masih bisa, tapi 

kalau dirumah atau di tempat kerjanya ya sudah tidak tahu saya mas.) 

13. Bagaimana anak yang bersangkutan menanggapi? 

Jawab : Nek sak ngertose kulo geh manut. Kulo elekke geh nanggepi. 

Arepo mbenjang geh dibaleni maleh. Karang tiang enom mas. 

(Ya nurut mas. saya bilangin juga naggepi, biarpun besuk ya masih 

diulangi lagi. Dasar anak muda mas.) 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Ibu Tri Rahayu ( Warga ) 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 29/09/1959 

Alamat    : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, RT/RW : 002/012 

1. Bagaimana pandangan anda tentang remaja putus sekolah? 

Jawab : geh seperti pada umumnya anak mas, geh enten sing njelmo, 

enten juga sing kirang baik. 

2. Apakah menerima kehadiran remaja putus sekolah? 

Jawab : aslinya selama tidak mengganggu sih biasa mawon mas 

3. Bagaimana dengan sikap remaja yang putus sekolah? 

Jawab : geh niku, ada yang baik ada juga yang kurang baik. Kalau seperti 

Ambar itu ya saya rasa anaknya baik. saya seringnya meminta bantuan 

Ego, ambar atau kakaknya mas. Mereka sih tidak keberatan, saya juga 

kadang kasih imbalan, selain buat bantu-bantu, keluarga itu mudah buat 

dimintai tolong. Kalau Wawan niko sok mboten nggatekke kulo. Kalau 

setahu saya Sholeh itu sudah mandiri mas, dia suka bantu-bantu kalau 

Masyarakat 
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dirumah. Sering saya lihat dia suka cari kayu dikebun, menimba, dan 

mencuci sendiri. 

4. Apakah ada perbedaan sikap dan perilaku antara remaja yang bersekolah 

dengan yang tidak bersekolah? 

Jawab : Geh nek niku tergantung lingkungan pergaulane kok mas.  

5. Adakah perbuatan yang meresahkan warga yang berasal dari remaja putus 

sekolah?  

Jawab : Sepengetahuan saya belum mas. Kalu tidak bertengkar sih aman-

aman saja. 

6. Apa saja kenakalan remaja putus sekolah yang terjadi di daerah ini? 

Jawab : Macem-macem mas. ya nakal seperti usianya 

7. Apakah anda sebagai warga ataupun tetangga remaja turut mengawasi dan 

melihat perilaku dan pergaulan remaja?  

Jawab : Mengamati mas. kalau dirumah Ambar mainnya ya Cuma di 

lingkungan ini saja mas. Paling main ke tetangga dekat. Kakaknya yang 

suka melarang. Kalau Wawan itu suka bekerja di kebun. Kalau Sholeh itu 

masih main-main saja. Hal yang saya kurang suka itu keluarga pak leyek 

(pak sunaryo) kurang taat mas ibadahnya. Jarang kemasjid juga 

8. Menurut anda, apakah kepribadian remaja (Wawan, Ambar, Sholeh) ada 

yang turun dari orangtuanya?  

Jawab : Ambar itu seperti mbak Yah. Dari cara bicaranya, dari tingkah 

lakunya. Sering ngambeg, seperti ibunya  persis mas. Kalau Wawan saya 

tidak terlalu memperhatikan. Kalau keluarga Sholeh saya merasa sama 
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semua mas. yang agak mengerti itu Sholikun itu. Anaknya sekarang 

bekerja di toko di kota sana. 

9. Menururt anda bagaimana  perkembangan remaja tersebut? 

Jawab : Saya tidak mencermati mas 

10. Apakah ada usaha anda untuk membantu remaja yang bersangkutan? 

Jawab : - 

11. Apakah anda berperan dalam mengajarkan norma ataupun kebiasaan pada 

remaja putus sekolah? 

Jawab : Ya kalau lagi bareng atau ada kesempatan ya saya ajak omong-

omong mas 

12. Bagaimana anak yang bersangkutan menanggapi? 

Jawab : Bisa mengerti mas 
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HASIL WAWANCARA 

PERAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN INFORMAL DALAM 

PERKEMBANGAN NILAI SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH DI 

DUSUN SURAKAN, KELURAHAN SIDOREJO, KECAMATAN 

TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG 

 

Nama    : Indro Sulistiyono. Se. ( Aparat Desa ) 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 11/21/1979 

Alamat     : Sidorejo, Tegalrejo, Magelang, RT/RW : 001/012 

1. Bagaimana pandangan anda tentang remaja putus sekolah? Apakah 

mengganggu anda? 

Jawab : remaja putus sekolah ya mas, remaja yang kurang beruntung mas. 

mengganggu sih tidak terlalu 

2. Apakah menerima kehadiran remaja putus sekolah? 

Jawab : enggeh mas 

3. Bagaimana dengan sikap remaja yang putus sekolah? 

Jawab : kurang bisa diajak maju mas. rata-rata orang daerah ini itu susah 

diajak maju. 

4. Apakah ada perbedaan sikap dan perilaku antara remaja yang bersekolah 

dengan yang tidak bersekolah? 

Jawab : Kalau anak yang sekolah malah justru pendiam. Kalau ada 

kumpulan gitu juga yang dibahas tidak ada. Hanya kumpul bersosialisasi. 

Masyarakat 
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5. Adakah perbuatan yang meresahkan warga yang berasal dari remaja putus 

sekolah?  

Jawab : Tidak ada, paling itu triak-triak di pertigaan dan ya mungkin 

minum-minuman keras mas, kalau yang bermanfaat juga kurang. 

6. Apa saja kenakalan remaja putus sekolah yang terjadi di daerah ini? 

Jawab : Itu paling kurang bisa mengendalikan suaranya kalau di 

pertigaan, dan minum-minuman. Kalau tawuran dan sebagainya hanya 

anak-anak tertentu. 

7. Apakah anda sebagai warga ataupun tetangga remaja turut mengawasi dan 

melihat perilaku dan pergaulan remaja?  

Jawab : Kurang lebihnya seperti itu 

8. Menurut anda, apakah kepribadian remaja (Wawan, Ambar, Sholeh) ada 

yang turun dari orangtuanya? 

Jawab : Jelas mas. kalau orang jaman dulu bilang “kacang ra ninggal 

lanjaran”. Ya mereka kurang lebih jadi cerminan keluarganya. 

9. Menururt anda bagaimana  perkembangan remaja tersebut? 

Jawab : Saya kurang mencermati mas, tapi sebenarnya anak sini itu baik. 

Tetapi pengaruh daari teman-teman daerah luar dan pendatang itu yang 

kurang baik mas. herannya mereka juga seneng dengan hal seperti itu. 

Kalau tahu ya saya paling Cuma bisa bilang mas, memberri arahan, itupun 

kalau masalahnya sudah gedhe. 

10. Apakah ada usaha anda untuk membantu remaja yang bersangkutan? 
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Jawab : Membantu mungkin megingatkan, tapi juga lihat-lihat. Ambar 

kan jarang ketemu mas. Mungkin kalau Wawan gitu masih bisa. Tapi 

kalau Sholeh, Kalau keluarga Sholeh saya lebih baik diam mas, suka 

rusuh, malu kan kalau malah rebut-ribut di dusun sendiri. Pernah mas 

kejadian seperti itu.” Keluarga itu memang gitu mas, anda tahu sendiri lah, 

kurang sopan juga. Agak nakal anaknya. 

11. Apakah anda berperan dalam mengajarkan norma ataupun kebiasaan pada 

remaja putus sekolah? 

Jawab : Tidak mas, contohnya saja Sholeh, Wah kalau itu saya lebih 

memilih diam mas. Sudah biasa seperti itu. Paling teriak-teriak di 

pertigaan. Mengganggu sebenarnya. Tapi kan saya juga warga sini. Pilih 

aman saja mas 

12. Bagaimana anak yang bersangkutan menanggapi? 

Jawab : ya kalau sini diam ya sananya juga diam mas. 
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Lampiran 3  

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Ego Prayitno kakak Ambar Rahmawati 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Umar Setiawan (remaja putus sekolah) 



145 
 

 
 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Sholeh(Remaja putus sekolah) 

 

Gambar 4. Wawancara dengan ibu dari Ambar Rahmawati) 
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Gambar 5. Wawancara dengan orangtua Umar Setiawan 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Jumadi (sesepuh dusun) 
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Gambar 7. Tempat kerja Umar Setiawan 
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Gambar 8. Kegiatan dusun yang melibatkan remaja termasuk remaja putus 

sekolah 

 

 


