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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan 

yang berlangsung di sekolah dan dan diluar sekolah. Pendidikan diterapkan  

sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan 

peranan dalam  berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan 

datang (Sutikno, 2006: 3). 

 Pendidikan pula merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung 

terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung 

dalam jangka waktu tertentu. Jika anak didik telah mencapai pribadi dewasa 

susila, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya 

dan masyarakatnya (Hasbullah, 2012: 5).   

Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa, maka pada 

tahun 1972 The Internasional Comission for Education Development dari Unesco 

mengingatkan bangsa-bangsa. Jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki 

keadaan suatu bangsa, harus dimulai dengan pendidikan. Sebab pendidikan adalah 

kunci. Tanpa kunci itu segala usaha akan berakhir sia-sia. 

 Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat negara-

negara maju memberikan prioritas yang tinggi akan pendidikan. Mereka 

mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan. 
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Mereka tidak akan segan-segan mengadakan pembaharuan, termasuk 

meningkatkan pendidikan secara progresif. Kini kemajuan sebuah negara di ukur 

dengan semakin murahnya pendidikan yang bermutu sehingga tidak membebani 

bagi warganya (Sutikno, 2006: 8). 

Dengan demikian, pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan 

sumber daya manusia yang berkualitas, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya suatu pembangunan.  Pendidikan tidak kenal usia, tidak kenal kasta, 

pendidikan tidak kenal golongan, pendidikan tidak kenal kaya dan miskin. Semua 

manusia berhak memperoleh pendidikan yang sama dalam proses pendidikan. 

Jadi, pendidikan merupakan faktor prioritas yang harus diperjuangkan dan 

ditingkatkan mutunya (Sutikno, 2006: 10). 

Tetapi entah mengapa banyak sekali warga Indonesia ini yang tidak 

mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya, khususnya didaerah terpencil di 

sekitar wilayah Indonesia ini. sepertinya kesadaran mereka tentang pendidikan 

perlu ditingkatkan. 

Menurut Suyanto (2010: 350), salah satu alasan utama mereka tidak 

mengenyam pendidikan karena krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat. Krisis 

multidemensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya 

disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga krisis pada 

sistem pendidikan nasional. 

Berbicara tentang krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan 

tahun 1997, sebenarnya telah diproyeksikan bahwa sekitar 35 juta anak usia 7-15 

tahun sudah bisa bersekolah di jenjang SD dan SLTP. Tetapi, akibat inflasi 
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gelombang PHK, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan tekanan 

kemiskinan pasca kenaikan harga BBM, acap terjadi keluarga miskin yang ada 

terpaksa mengorbankan kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Mereka lebih 

memilih mengeluarkan atau tidak meneruskan sekolah anaknya, baik untuk 

sementara maupun seterusnya (Suyanto, 2010: 353). Dampak  lainnya yang sangat 

dirasakan yaitu semakin mahalnya biaya pendidikan karena meningkatnya biaya 

operasional penyelenggaraan pendidikan.  

Akibatnya yang paling parah adalah suatu kenyaataan dimana anak-anak 

harus meninggalkan bangku sekolah untuk membantu orang tuanya bekerja. 

Krisis ekonomi pula dikhawatirkan akan terus menyebabkan banyak anak-anak 

putus sekolah.  

Angka putus sekolah meningkat, jumlah murid yang tercatat pada 

lembaga-lembaga pendidikan cederung menurun. Adapun  data terakhir 

memberitakan bahwa sekitar 4,2 juta anak Indonesia terancam mengalami putus 

sekolah. 

Mahalnya berbagai produk barang dan jasa mengharuskan pihak sekolah 

meningkatkan biaya pendidikan yang dirasakan semakin tak terjangkau oleh 

sebagian besar masyarakat. Harga buku, alat-alat tulis dan peralatan sekolah 

lainnya melonjak tajam terutama yang komponennya masih berasal dari impor. 

Dengan demikian krisis ekonomi sebenarnya juga telah menciptakan krisis lanjut 

pada dunia pendidikan nasional (Budimanyah, 2004: 47). 

Terlepas dari persoalan akurasi data dan dasar prediksi yang dilontarkan, 

kecenderungan terjadinya gelombang anak-anak putus sekolah seperti di atas tentu 
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sangat memprihatinkan. Berdasarkan Studi yang dilakukan LPPM Universitas 

Airlangga, di Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa dikalangan masyarakat 

untuk menyekolahkan anak-anak relatif masih belum berkembang. 

Meski tidak dialami dan dirasakan oleh seluruh anak-anak diberbagai 

daerah yang diteliti, tetapi ditemukan bahwa anak-anak itu acap kali memang 

berhadapan dengan lingkungan sosial yang bersifat kontradiktif (Suyanto, 2010: 

354).  

Adapun Penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan ditemukan 

bahwa faktor penyebab meningkatnya angka putus sekolah di suatu wilayah itu 

menekankan pada kondisi sosial ekonomi yang rendah sebagai penyebab 

utamanya. Adapun konsep status ekonomi mencakup sejumlah variabel, termasuk 

diantaranya penghasilan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan pekerjaan 

orang tua. Statu sosio-ekonomi sebuah keluarga baik tinggi, menengah, maupun 

Status Socio rendah, memberi petunjuk pada kita tentang kedudukan keluarga di 

dalam masyarakat.   

 Kaitan antara prestasi sekolah siswa dihubungkan dengan status sosio 

ekonomi (kondisi sosial-ekonomi) mereka: siswa yang kondisi sosial ekonominya 

tinggi cenderung akan memiliki prestasi akademis lebih tinggi, sedangkan Status 

sosial ekonominya rendah cenderung memiliki risiko putus sekolah yang lebih 

besar (Ormrod, 2009: 187). 

Di wilayah penelitian yang akan diteliti menunjukan gejala yang hampir 

sama dimana banyak dari warganya yang tidak melanjutkan pendidikannya 

kejenjang yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan wawancara singkat dengan salah 
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satu masyarakat, menurut Ibu Fega bahwa “orang-orang di daerah ini rata-rata 

mempunyai kecukupan ekonomi yang baik tapi mereka tidak tertarik melanjutkan 

pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi, mereka lebih memilih bekerja. 

Terbukti dengan masih/meningkatnya angka putus sekolah didaerah tersebut.  

Padahal di sekitar daerah tersebut fasilitas pendidikan yang tersedia cukup 

lengkap baik dari TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi telah tersedia 

wilayah tersebut.  Sepanjang penglihatan peneliti daerah tersebut adalah daerah 

yang memiliki banyak gedung perkantoran baik itu milik daerah maupun swasta. 

Tetapi pegawai dari kantor-kantor tersebut bukan warga asli Cihaurgeulis melain 

dari luar daerah Cihaurgelis. Sementara sebagian warga asli disana kebanyakan 

adalah pemilik toko pembuatan kaos atau spanduk di sepanjang jalan, dan pemilik 

warung kecil. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana bisa warga daerah lain 

bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang banyak di bandingkan warga 

disekitar perkantoran tersebut. Maka disinilah peran pendidikan agar menciptakan 

masyarakat yang berkualitas sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat. 

Adapun daerah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu didaerah Kelurahan 

Cihaurgelis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, yang bisa dikatakan 

sebagai pusat perkotaan dan pusat pemerintahan Bandung dan Jawa Barat.  

Kelurahan Cihaurgeulis memiliki 12 RW (rukun Warga) dengan jumlah 

penduduk total sekitar 10.944 jiwa. Berikut rincian Rekapitulasi Penduduk 

Kel.Cihaurgeulis dilihat dari Pendidikan dari tahun ke tahun: 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Penduduk Terbaru kel.Cihaurgeulis dilihat dari Pendidikan 

Bulan November 2016   

No Pendidikan Total 

1 Tidak Tamat SD 1499 

2 Tamat SD 1447 

3 SLTP 1505 

4 SLTA 1359 

 Jumlah  5810 

 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Penduduk Kel.Cihaurgeulis dilihat dari Pendidikan 

Bulan Desember 2015 

No Pendidikan Total 

1 Tidak Tamat SD 1549 

2 Tamat SD 1460 

3 SLTP 1505 

4 SLTA 1340 

 Jumlah  5850 
Sumber : Data dari Kelurahan Cihaurgeulis, Bulan Desember 2015 

 

Tabel 1.3 

Rekapitulasi Penduduk Kel.Cihaurgeulis dilihat dari Pendidikan 

Bulan Desember 2014 

No Pendidikan Total 

1 Tidak Tamat SD 1553 

2 Tamat SD 1229 

3 SLTP 1478 

4 SLTA 1250 

 Jumlah  5510 
Sumber : Data dari Kelurahan Cihaurgeulis, Bulan Desember 2014 

Dari tabel-tabel diatas kita bisa lihat cukup tinggi masyarakat yang tidak 

melanjutkan pendidikannya baik itu ke jenjang SD, SLTP, SLTA maupun ke 

perguruan tinggi. Terjadi peningkatan dari tahun 2014-2015 masyarakat yang 

tidak melanjutkan pendidikannya, tapi terajdi sedikit penurunan di tahun 2016. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih 

jauh tentang faktor penyebab masih tingginya angka putus sekolah diwilayah 

perkotaan ini. Terutama masyarakat dengan angka putus sekolah di tingkat SD 

dan tingkat SMP. Dilihat dari kondisi Sosial-ekonomi masyarakat di daerah 

tersebut. Yang akan peneliti tuangkan dalam judul: Hubungan Kondisi Sosial-

Ekonomi Masyarakat Kota Dengan Angka Putus Sekolah (Di Kelurahan 

Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung). 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat kita 

mengidentifikasi masalahnya, adalah: 

1) Anak memilih bekerja membantu orang tuanya dibandingkan melanjutkan 

pendidikannya mereka ketingkat yang lebih tinggi.  

2) Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini mengakibatkan masyarakat 

dengan pendapatan yang rendah enggan menyisihkan pendapatannya 

untuk biaya pendidikan anaknya. 

3) Ketersediaan lembaga pendidikan yang lengkap di suatu daerah tidak serta 

merta membuat masyarakatnya semangat untuk melanjutkan 

pendidikannya. 

4) Anak dengan kondisi sosial ekonomi rendah maka anak tersebut berisiko 

tinggi untuk putus sekolah. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah diatas tentang 

penyebab meningkatan angka putus sekolah dikaitkan dengan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang terdiri dari tingkat pekerjaan, penghasilan dan tingkat 

pendidikan seseorang, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Seberapa besar hubungan antara pekerjaan dengan tingginya angka putus 

sekolah? 

2. Seberapa besar antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingginya 

angka putus sekolah? 

3. Seberapa besar antara tingkat pendidikan orangtua dengan tingginya angka 

putus sekolah? 

4. Seberapa besar antara kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari, pekerjaan, 

tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat, dengan tingginya 

angka putus sekolah? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pekerjaan masyarakat 

dengan tingginya angka putus sekolah. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tingkat pendapatan 

masyarakat dengan tingginya angka putus sekolah. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tingkat pendidikan 

orangtua dengan tingginya angka putus sekolah. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kondisi sosial 

ekonomi yang terdiri dari, tingkat pekerjaan, tingkat penghasilan dan 

tingkat pendidikan masyarakat, dengan tingginya angka putus sekolah. 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis 

maupun praktis, dengan adanya penelitian ini, diantaranya: 

1) Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial. 

Terutama berkaitan dengan tentang masalah tingginya angka putus sekolah 

dikalangan masyarakat perkotaan. Dan juga diharapkan bisa memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa tentang karakteristik dan situasi problematika 

yang dihadapi anak putus sekolah. Diharapkan ketika mahasiswa terjun 

langsung di masyarakat maka hal ini bisa menjadi bekal untuk lebih memahami 

berbagai masalah dan memilih pendekatan kontekstual seperti apa yang bisa 

dikembangkan untuk menangani kasus anak putus sekolah. 

2) Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pemerintah setempat untuk mengkaji dan membahas lebih jauh program 

penanganan yang efektif. Guna mencegah agar kasus anak putus sekolah tidak 

terus berkembang. Sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas 
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sumber daya manusianya yaitu dengan adanya pemerataan pendidikan bagi 

masyarakatnya. 

1.6.  Kerangka Pemikiran 

Sebagaimana di kutip  oleh Hasbullah (2012:2) menyatakan bahwa 

pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia 

ke taraf insani itulah yang disebut mendidik. Pendidikan ialah pemanusiaan 

manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. 

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun rohani. Sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya kepada 

generasi berikutnya. Untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang 

terjadi dalam suatu proses pendidikan. 

Karena bagaimana pun peradaban suatu masyarakat, di dalamnya 

berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk 

melestarikan hidupnya. Sehingga generasi berikutnya akan berkembang lebih 

baik sampai pada tingkat peradaban yang maju atau meningkatnya nilai-nilai 

kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna (Ihsan, 2008:3). 

Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasikan oleh pemerintah 

Indonesia sebenarnya telah disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada 

hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Mereka 

seyogyanya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini.   
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Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua 

terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain. Maka secara sukarela 

maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang 

penting (Suyanto, 2013:354).  

Saat itu lebih dari sebelas juta anak mengalami putus sekolah dan enam 

juta diantara nya menjadi pekerja anak (Fuadin, Majalah Suara Karya, 17 

Febuari 2001: 30). Menurut Sam, Anak putus sekolah berarti tidak memperoleh 

haknya dalam mengenyam pendidikan formal. Jika pendidikan formal saja tidak 

diperbolehkan. Apalagi pendidikan informal. Asumsi ini didasarkan pada data 

empiris anak yang putus sekolah, terutama disebabkan oleh himpitan ekonomi 

atau tuntutan kebutuhan keluarga. Oleh karena itulah, anak yang telah dapat 

membantu orang tuanya akan meninggalkan bangku sekolahnya (Sam, 2013:68).  

Menurut hasil kajian Sukmadinata (1994), faktor utama penyebab anak 

putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karna orang tua tidak mampu 

menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. Selain faktor ekonomi yang 

mendorong terjadinya anak putus sekolah, faktor lingkungan sosial pun tidak 

jarang menjadi alasan anak-anak untuk enggan melanjutkan pendidikannya 

ketingkat yang lebih tinggi. Seperti anak tersebut malas, atau lebih memilih 

bekerja seperti halnya di lakukan oleh teman atau warga disekitar rumahnya dan 

sebagainya (Suyanto, 2013:356).  

Akibatnya, anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan 

hal-hal positif membentuk tumbuh kembang, justru mengalami masa yang teramat 

sulit. Mereka harus bekerja, bekerja dan bekerja. Potret seperti di atas bukan 
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barang baru pada keluarga miskin di Indonesia. Anak dieksploitasi untuk bekerja 

seberat mungkin demi membantu perekonomian keluarga. Ini merupakan realita 

yang terjadi  umumnya dikota-kota besar atau diperkotaan (Zakaria, Koran Jawa 

Pos, 23 Juli 2001: 12). 

Untuk melihat apa penyebab lain dari keputusan mereka untuk berhenti 

dalam pendidikannya. Maka kita harus melihat dari segi kondisi sosial ekonomi 

keluarganya. Kondisi sosial ekonomi adalah kondisi kependudukan yang terdiri 

dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, 

perumahan dan lingkungan masyarakat (Kusnadi, 1993: 6). Sedangkan menurut 

Soekanto (2003) Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat 

berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan 

hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.  

Dalam bukunya Yani (2012: 104) mengatakan penyebab utama 

meningkatya anak putus sekolah di sebabkan oleh krisis ekonomi yang berawal 

dari tahun 1997, di mana memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan 

Indonesia. Jumlah masyarakat miskin dan yang hidup dibawah garis kemiskinan 

meningkat. Pengangguran terbuka sudah mencapai 40 juta orang. Adapun akibat 

langsung terhadap pendidikan adalah anak putus sekolah pada semua jenjang 

pendidikan meningkat. Indikator sosialnya adalah meningkatnya anak jalanan dan 

keluarga jalanan dikota-kota besar. Pada pendidikan tinggi banyak mahasiswa 

yang diharapkan menjadi intelektual muda, terpaksa cuti kuliah karena 

keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi siswa SLTP dan SLTA yang putus sekolah, 

masalahnya akan lebih rumit. Rumit karena pada usia ini, emosi mereka belum 
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stabil, tidak toleran terhadap orang lain, agresif secara fisik, dan menunjukkan 

perilaku yang egoistik (Kartadinata, 1997: 65). 

Jika keluarga dan pemerintah tidak tanggap terhadap permasalahan ini, 

maka cepat atau lambat pengaruh lingkungan yang tidak kondusif akan membuat 

mereka terlibat pada kenakalan remaja, tawuran, penyalahan narkoba, atau 

perilaku-perilaku kejahatan yang lebih ekstrim. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan berhubungan erat dengan 

pembangunan ekonomi, terutama pembangunan ekonomi yang berakar pada 

ekonomi rakyat dan sumber daya domestik. 

Perkara hubungan tingkat pendidikan dengan peningkatan ekonomi ini, 

Hungtington (2001: 86) mengemukan bahwa tingkat perkembangan ekonomi 

yang lebih baik berpengaruh positif pada peningkatan jumlah publik yang 

memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan masyarakat kelas menengah yang lebih 

besar keadaan ini akan melahirkan sikap kultur warga negara yang lebih baik, 

bertanggung jawab, dan memiliki kepuasaan dan kompetensi yang mendukung 

terwujudnya demokrasi.  

Berkenaan dengan hubungan pendidikan dan perkembangan ekonomi ini, 

Edgar Faure dalam makalahnya tentang “Pendidikan dan Hari Depan Umat 

Manusia” (dalam_Sindhunata (editor), 2001:4) menegaskan bahwa kecepatan 

perkembangan pendidikan dan pengajaran selalu selaras dengan kecepatan 

langkah perkembangan ekonomi. Jika ekonomi berkembang cepat, maka 

pendidikan pun cenderung cepat mengembangkan pengetahuan guna menyiapkan 
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tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada bidang pembangunan ekonomi dan 

menghadapi perubahan sosial (Yani, 2012: 106).    

Krisis dalam dunia pendidikan terjadi secara menyeluruh meliputi 

lembaganya, pengajar, maupun anak didiknya, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Dan bagi pemerintah hal ini dapat menjadi isu kegagalan program 

pembangunan khususnya dibidang kemanusiaan karena menyangkut kualitas 

SDM yang akan datang. Apa jadinya suatu negara yang tidak didukung oleh SDM 

yang berkualitas dari segi pendidikan maupun keterampilannya (Suryadi, 

2004:48). Berdasarkan penjelasan diatas, maka jadilah kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 Gambar 1.1 

1.7.  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sugioyono (2010: 

Angka Putus Sekolah  (Y) 

Pekerjaan (X1) 

Pendapatan (X2) 

Tingkat Pendidikan (X3) 

Kondisi sosial Ekonomi 
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70) menjelaskan lebih lanjut bahwa hipotesis dikatakan sebagai jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada faktor-

faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

H0 : Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dengan tingginya angka putus 

sekolah. 

Ha  : Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan tingginya angka putus sekolah. 

Hipotesis 2 

H0  : Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingginya angka 

putus sekolah. 

Ha  : Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingginya angka putus 

sekolah. 

Hipotesis 3 

H0  : Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan 

tingginya  angka putus sekolah. 

Ha : Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan tingginya  

angka putus sekolah. 

Hipotesis 4 
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H0 : Tidak terdapat hubungan antara kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari: 

pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan masyarakat dengan 

tingginya angka putus sekolah. 

Ha : Terdapat hubungan antara kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari: tingkat 

pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan masyarakat dengan 

tingginya angka putus sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


