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ABSTRAK

Penelitian kualitatif inj dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi
pengalaman remaja saat memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan kemudian memilih
untuk bekerja. Pengambilan data dilakukan dengan teknik semi-structured interview pada 2
remaja yang mengalami putus sekolah saat berusia antara 15-16 tahun dan teiah memiliki
pengalaman bekeija lebih dari satu kali. Dari proses analisis data didapatkan 7 tema yaitu (I)
Putus sekolah merupakan keputusan diri sendiri yang turut dipengaruhi juga oleh teman
sebaya, (2) Keinginan untuk Melanjutkan Pendidikan, (3) Jenis-jenis Pekerjaan, (4) Tahap
Pemilihan Pekeijaan, (5) Sikap terhadap Pekeijaan, (6) Sikap terhadap Penghasilan, dan (7)
Harapan akan Masa Depan. Ketujuh tema tersebut dapat menggambarkan dinamika yang
teijadi pada subjek saat memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan pengalaman bekerja
yang terjadi setelah keputusan tidak melanjutkan sekolah diambil.
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PENDAHULUAN

Membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan masa remaja seperti tidak ada habisnya.
Banyak sekali pengalaman-pengalaman di
masa remaja yang kemudian diangkat menjadi
topik penelitian. Pengalaman tersebut mulai
dari pencapaian identitas diri, pengalaman jatuh
cinta dan berpacaran, konflik dengan teman dan
orang tua, penggunaan zat terlarang,
pengalaman menyelesaikan pendidikan, dan
sebagainya. Pengalaman masa remaja yang
sering diangkat sebagai topik penelitian
umumnya sesuai dengan tugas perkembangan
pada masa remaja yaitu mampu mengembang-
kan sikap mandiri, mampu menyesuaikan diri
dengan kematangan organ seks, mampu

mengembangkan hubungan yang kooperatif
dengan teman sebaya, pencapaian identitas diri,

serta mempersiapkan dan memutuskan jenis
pekerjaan yang bermakna untuk dirinya (Con-
ger, 1991). Berkaitan dengan tugas-tugas
perkembangan tersebut diharapkan remaja
dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai
bekal melangkah ke masa dewasa.

Masalah dapat timbul ketika ada suatu
tugas yang tidak dapat terselesaikan, salah satu
contohnya adalah saat remaja tersebut tidak
mampu untuk melanjutkan pendidikan yang
sedang ia tempuh. Hal ini jelas membawa
permasalahan pada pencapaian identitas diri,
pada hubungannya dengan teman sebaya, juga
pada hubungannya dengan orang tua. Remaja
yang tidak mampu melanjutkan pendidikan
yang sedang ditempuhnya kemudian disebut
dengan remaja putus sekolah. Secara umum
putus sekolah merupakan suatu bentuk
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