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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai penyebab
rendahnya motivasi melanjutkan studi pada remaja lulusan Sekolah Menengah
Pertama di Kelurahan Giriwungu Kecamatan Panggang, Gunungkidul. Subjek
penelitian studi kasus dalam penelitian ini adalah tiga subjek remaja yang tidak
melanjutkan studi. Subjek berdomisili di kelurahan Giriwungu kecamatan
Panggang, Gunungkidul. Usia subjek berkisar antara 16–22 tahun. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
semi terstruktur dan observasi nonpartisipan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa rendahnya motivasi melanjutkan studi para remaja lulusan Sekolah
Menengah Pertama di Kelurahan Giriwungu Kecamatan Panggang Gunungkidul
disebabkan oleh trauma masa sekolah yang selalu bermasalah dengan
mendapatkan hukuman dan menghadapi guru yang tidak menyenangkan sehingga
sulit memahami pelajaran. Mayoritas teman yang tidak bersekolah membuat
subjek mengartikan sekolah tidak terlalu penting karena tanpa sekolah masih
bisa bekerja, dan orang tua yang tidak memberikan perhatian dan pengarahan
pentingnya menuntut ilmu di jalur formal. Selain itu ditemukan juga kegiatan
setelah memutuskan tidak melanjutkan studi adalah bebas bermain dengan
teman-teman sambil membantu orang tua dan bekerja dengan kemampuan
ilmu yang terbatas.
Kata kunci : rendahnya motivasi melanjutkan studi, dan remaja lulusan SMP.

Abstract
This research has the aim to find the data about the causes of low motivation
of the graders of junior high school in Giriwungu village, Panggang district,
Gunungkidul to continue their study. The subject of this research is three teens
who do not continue their study. The subjects live in Giriwungu village, Panggang
district, Gunungkidul. The ages of the subjects are about 16-22 years old. The
research method that is used is qualitative research using phenomenology
research. The data collecting method are using semi structured interview and
non participant observation. The result of the research shows that the low
motivation to continue study of the Junior High School graders in Giriwungu
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village, Panggang district, Gunungkidul caused by trauma in school because of
the problem of getting punishment and facing an unkind teacher so that they are
difficult to understand the lesson. Majority, friends who do not study in school
make the subjects think that school is not important because without school
they can work. Also parents do not give more attention and suggestion about
the important of formal school. Besides the researcher also finds another activity
that is done after stopping study; they can play with their friend anytime while
helping their parents and working with less ability or less knowledge.
Keywords: low motivation to continue study, and junior high school student.

PENDAHULUAN
Remaja sebagai pelajar adalah modal bagi tercapainya tujuan masa depan. Selain itu remaja
juga merupakan ujung tombak perubahan zaman dan jawaban sebuah peradaban. Kita perlu
mengantisipasi perubahan dan penyimpangan yang terjadi dalam era globalisasi yang kenyataannya
terjadi di luar batas aturan perkembangan remaja sesungguhnya (Willis, 2005).
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
(Bab II Pasal 2 UU SISDIKNAS No. 20 Th. 2003).
Studi kasus merupakan suatu penelitian yang mencakup semua informasi relevan terhadap
seorang atau beberapa orang yang biasanya berkenaan dengan satu gejala psikologis. Penelitian
studi kasus berupaya menggali fenomena menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan
menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Penelitian studi kasus akan diungkap dari
permasalahan rendahnya motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai kekuatan
dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri
(motivasi internal) maupun dari luar individu (motivasi eksternal) Teori Herzberg (Syah, 2002).
Seberapa kuat motivasi yang dimiliki akan banyak menentukan kualitas perilaku yang
ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, sebagian remaja di Kelurahan Giriwungu
Kecamatan Panggang Gunungkidul menjadi permasalahan warga setempat karena sebagian remaja
di wilayah tersebut banyak yang tidak mau melanjutkan sekolah yang kemungkinan masalah
yang timbul dari beberapa remaja dari kalangan keluarga mampu. Pengaruh negatif dari lingkungan
pergaulan yang tidak mendukung menjadikan motivasi remaja rendah.
Berdasarkan wawancara peneliti pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 2012, kepada salah satu
orang tua remaja sempat menuturkan bahwa “Tidak masalah jika anak tidak mau melanjutkan
sekolah. Dari pada anak mau sekolah karena dipaksa nanti hasilnya mengcewakan dengan
menimbulkan banyak masalah di sekolah. Lebih baik tidak sekolah bisa membantu orang tua di
rumah.”
Pendapat dari salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu Kepala Dusun (Pak Dukuh)
mengatakan bahwa remaja yang tidak mau melanjutkan sekolah karena minimnya tekad
melanjutkan sekolah dan dengan banyaknya masalah yang ditimbulkannya di sekolah karena
perilaku anak yang sudah merasa jenuh bersekolah tanpa ada dukungan penuh dari keluarga
dekatnya. Orang tua tidak begitu memperhatikan anaknya bersekolah, sehingga anak bebas
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melakukan apa saja meskipun perbuatan itu dilarang seperi membolos, berkelahi, merokok,
mencontek ketika ujian dan lain sebagainya sehingga pengaruh negatif banyak muncul yang memicu
keinginan remaja malas bersekolah.
Wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa warga setempat Hari Selasa Tanggal
31 Juli 2012, mengatakan bahwa banyaknya remaja yang tidak melanjutkan sekolah karena
pedoman masyarakat sekitar bahwa tidak melanjutkan sekolah juga masih bisa mendapatkan
pekerjaan. Meskipun orang tua tergolong keluarga mapan dan seba berkecukupan, tapi orang
tua sudah membebaskan anak untuk menentukan masa depannya sendiri. Apa lagi jika anak
sudah bilang tidak mau sekolah, orang tua merasa tidak masalah dan mereka akan langsung
diijinkan anaknya untuk langsung bekerja. Terbukti juga anak yang tidak melanjutkan sekolah
bisa bekerja mencukupi kebutuhannya sendiri.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada penjelasan latar belakang masalah maka
peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pertanyaan pokok mengenai penyebab rendahnya motivasi
melanjutkan studi pada remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kelurahan Giriwungu
Kecamatan Panggang, Gunungkidul.
Mendapatkan data mengenai penyebab rendahnya motivasi melanjutkan studi pada remaja
lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kelurahan Giriwungu Kecamatan Panggang, Gunungkidul.
Motivasi
a. Pengertian Motivasi
Kata motivasi adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu motivation. Perkataan asalnya
ialah motive yang juga telah dipinjam oleh Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia kepada motif,
yakni bermaksud tujuan. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang
dapat menimbulkan tingkat keinginan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Motivasi suatu
proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku (Santrock, 2010).
Dimyati & Mudjiono (2006) juga mengatakan motivasi adalah suatu perubahan energi
di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai
tujuan.
b. Fungsi Motivasi
Dimyati & Mudjiono (2006) berpendapat bahwa motivasi mendorong timbulnya
kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Jadi fungsi motivasi adalah:
1). Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perubahan karena tanpa motivasi tidak akan
timbul perbuatan.
2). Sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang
diinginkan
3). Sebagai penggerak, artinya berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi
akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
Mc Clelland (Syah, 2002) berpendapat bahwa pada intinya setiap manusia mempunyai
tiga macam motivasi, yaitu :
1). Motivasi berprestasi
2). Motivasi untuk berkuasa
3). Motivasi untuk berafiliasi
Dari teori fungsi berprestasi mendorong timbulnya kelakuan, sebagai pengaruh, dan
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sebagai penggerak, sedangkan pendapat dari Mc Clelland dalam Syah (2002) terdapat
fungsi motivasi ekstrinsik dan intrinsik, terdapat fungsi motivasi berprestasi, berkuasa, dan
berafiliasi.
c. Faktor-Faktor Yang Membedakan Motivasi Belajar
Beberapa faktor di bawah ini dari Teori Hierarki Kebutuhan, menurut Maslow dalam
Guna Darma (2009) sedikit banyak memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaaan
motivasi belajar pada diri masing-masing remaja, di antaranya:
1) Perbedaan fisiologis (physiological needs), seperti rasa lapar, haus, dan hasrat seksual
2) Perbedaan rasa aman (safety needs), baik secara mental, fisik, dan intelektual
3) Perbedaan kasih sayang atau afeksi (love needs) yang diterimanya
4) Perbedaan harga diri (self esteem needs). Contohnya prestise memiliki mobil atau rumah
mewah, jabatan, dan lain-lain.
5) Perbedaan aktualisasi diri (self actualization), tersedianya kesempatan bagi seseorang
untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi
kemampuan nyata.
d. Stimulus Motivasi Belajar
Terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu
menurut (Syah, 2002) berpendapat bahwa motivasi dilihat dari timbulnya yang akan dicapai:
1). Motivasi eksternal adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain
(cara untuk mencapai tujuan).
2). Motivasi internal adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu
sendiri (tujuan itu sendiri).
e. Motivasi Remaja dalam Melanjutkan Sekolah
Raymond & Judith (2004) dalam Astuti (2010) Faktor-faktor yang menyebabkan
rendahnya motivasi belajar remaja diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Metode mengajar guru. Metode dan cara-cara mengajar guru yang monoton dan tidak
menyenangkan akan mempengaruhi motivasi belajar
2) Tujuan kurikulum dan pengajaran yang tidak jelas
3) Tidak adanya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat remaja
4) Latar belakang ekonomi dan sosial budaya
5) Kemajuan teknologi dan informasi
6) Merasa kurang mampu terhadap mata pelajaran tertentu, seperti matematika, dan bahasa
inggris
7) Masalah pribadi remaja baik dengan orang tua, teman maupun dengan lingkungan
sekitarnya.
Raymond & Judith (2004) dalam Astuti (2010) mengungkapkan ada empat pengaruh
utama dalam motivasi belajar seorang remaja yaitu
1. Budaya.
2. Keluarga.
3. Sekolah.
4. Diri remaja itu sendiri
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Remaja
a. Pengertian Remaja
Remaja berasal dari kata latin adolesence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi
dewasa. Istilah adolesence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan
mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 2007). Remaja sebenarnya tidak mempunyai
tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa
atau tua. Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003).
Batas Usia Remaja Menurut Thornburg (Dariyo 2005), dibagi tiga yaitu :
1) Remaja Awal (12-15 Tahun)
Pada masa remaja awal individu, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat
pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia
luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun
sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya.
2) Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)
Kepribadian remaja pada masa remaja pertengahan individu masih kekanakkanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian
dan kehidupan badaniah sendiri.
3) Remaja Akhir (18-21 Tahun)
Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya
dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Jadi,
remaja itu tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa yang mencakup kematangan mental,
emosional sosial dan fisik (Hurlock, 2007). Batas usia remaja menurut Thornburg (Dariyo,
2005) dibagi tiga yaitu Remaja Awal (12-15 Tahun), Remaja Pertengahan (15-18
Tahun), dan Remaja Akhir (18-21 Tahun).
b. Karakteristik Remaja
Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja menurut Santrock (2003) yang
mencakup:
1) Transisi Biologis, Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat nampak pada saat
masa pubertas yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial.
2) Transisi Kognitif, Pemikiran operasional formal pada remaja lebih bermanfaat abstrak,
idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret.
3) Transisi Sosial, Pada transisi sosial remaja mengalami perubahan dalam hubungan individu
dengan manusia lain yaitu dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks
sosial dalam perkembangan.
Santrock (2003) mengatakan perkembangan sosial remaja telah dimulai sejak bayi.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai hubungan remaja dengan teman sebaya dan orang tua:
1) Hubungan dengan Teman Sebaya
Menurut (Santrock, 2003) teman sebaya adalah remaja dengan tingkat usia atau
tingkat kedewasaan yang sama. Remaja juga belajar untuk mengamati dengan teliti
minat dan pandangan teman sebaya dengan tujuan untuk memudahkan proses penyatuan
dirinya ke dalam aktifitas teman sebaya yang sedang berlangsung.
Ada beberapa dampak apabila terjadi penolakan pada teman sebaya. Menurut
(Hurlock, 2007) dampak negatif dari penolakan tersebut adalah :
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a) Remaja akan merasa kesepian karena kebutuhan sosial remaja tidak terpenuhi.
b) Remaja Anak mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan, yang dapat
menimbulkan penyimpangan kepribadian.
c) Remaja kurang memiliki pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk menjalani proses
sosialisasi.
d) Remaja sering mencoba memaksakan diri untuk memasuki kelompok dan ini akan
meningkatkan penolakan kelompok terhadap mereka semakin memperkecil peluang
remaja untuk mempelajari berbagai keterampilan sosial.
e) Remaja akan hidup dalam ketidakpastian tentang reaksi sosial terhadap remaja,
dan ini akan menyebabkan remaja cemas, takut, dan sangat peka.
f) Remaja sering melakukan penyesuaian diri secara berlebihan, dengan harapan akan
meningkatkan penerimaan sosial remaja.
2) Hubungan dengan Orang Tua
Perubahan kebijaksanaan pada orang tua, dan harapan-harapan yang dilanggar
oleh pihak orang tua dan remaja dapat menimbulkan masalah.
Ada baiknya jika kita dapat mengurangi konflik yang terjadi dengan orang tua dan
remaja. Berikut ada beberapa strategi yang diberikan oleh (Santrock, 2002) untuk
dapat mengurangi konflik yang terjadi dengan orang tua dan remaja yaitu :
a) Menetapkan aturan-aturan dasar bagi pemecahan konflik.
b) Mencoba mencapai suatu pemahaman timbal balik.
c) Mencoba melakukan corah pendapat brainstorming.
d) Mencoba bersepakat tentang satu atau lebih pemecahan masalah
e) Menulis kesepakatan
f) Menetapkan waktu bagi suatu tindak lanjut untuk melihat kemajuan yang telah
dicapai.
Remaja yang dilihat dari karakteristiknya menurut Santrock (2003) yang
mencakup transisi biologis, transisi kognitif, dan transisi sosial. Santrock (2003)
menjelaskan juga tentang hubungan remaja dengan teman sebaya dan orang tua.
c. Tugas-tugas perkembangan remaja
Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Havighurst (Dariyo, 2005) adalah sebagai
berikut.
a) Belajar memiliki peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin masing-masing
b) Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan
kesanggupannya.
c) Mencapai kebebasan dari kebergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lain.
d) Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan
bermasyarakat.
e) Memiliki konsep-konsep tentang tingkah laku sosial yang perlu untuk kehidupan
bermasyarakat.
Menurut Santrock (2010) tentang motivasi berprestasi remaja menjelaskan motivasi
dengan cara yang berbeda berdasarkan perspektif yang berbeda pula yaitu
a) Perspektif Behavioral
Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci
dalam menentukan motivasi.Inisiatif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang
dapat memotivasi perilaku.
b) Perspektif Humanistis
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Perspektif humanistis menekankan pada kapasitas untuk mengembangkan
kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib remaja. Dasar tertentu harus dipuaskan
dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi.
c) Perspektif Kognitif
Menurut perspektif kognitif, pemikiran akan memandu motivasi. Belakangan ini
sering muncul minat besar pada motivasi menurut perspektif negatif kognitif.
d) Perspektif Sosial
Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan
orang lain secara aman.
d. Upaya Menanggulangi Masalah Remaja Yang Tidak Mau Melanjutkan Sekolah
Menurut Santrock (2010) upaya menanggulangi masalah remaja dapat diarahkan
dalam beberapa aspek
a) Membina kepribadian yang wajar
Maksudnya membentuk pribadi remaja supaya berkepribadian yang seimbang
yakni seimbang antara emosi dengan rasio, fisik dan psikis, keinginan dan kemampuan
dan lain-lain.
b) Mengembangkan bakat-bakat khusus
Mengembangkan bakat-bakat khusus ialah mengupayakan penemuan bakat yang
terpendam dengan berbagai kegiatan atau melalui tes psikologi.
c) Memberikan pengarahan dan perhatian
Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat memiliki peran sentral dan
tanggung jawab besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak/remaja.
Seperti, ibu, ayah, kakak, dan sebagainya unsur di dalam keluarga.
Supaya tidak terjadi kesenjangan perlu juga keluarga terutama orang tua di bekali
informasi serta pemahaman tentang arahan pendidikan, sehingga dapat disampaikan
betapa pentingnya menuntut ilmu di bangku sekolah.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan
induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif
(Mustofa, 2009).
Pada penelitian ini, data yang telah dikumpul data berupa deskripsi, cerita, teks, atau katakata hasil pengamatan dan wawancara. Analisis data dilakukan untuk menemukan makna di
setiap data, hubungan antara yang satu dengan yang lain serta memberikan tafsiran yang dapat
diterima akal sehat dalam konteks masalah secara keseluruhan.
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan observasi.
Setelah peneliti memperoleh data dari teknik wawancara. Peneliti menganalisa kata-kata untuk
menguraikan fenomena sentral penelitian (Alsa, 2007). Deskripsi ini secara khusus meliputi
informasi konseptual mengenai orang yang sedang diteliti seperti setting, waktu, individu yang
terlibat dan peristiwa-peristiwa di mana orang mengalami fenomena tersebut.
Responden dalam penelitian ini adalah tiga orang remaja yang sudah tidak melanjutkan
sekolah lagi. Pertimbangannya adalah mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
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latar belakang rendahnya motivasi melanjutkan studi. Sampel yang diambil untuk penelitian ini
subjek yang diambil berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Remaja yang tidak mau melanjutkan studi
2. Subjek berdomisili di kelurahan Giriwungu kecamatan Panggang, Gunungkidul
3. Usia subjek berkisar antara 16 – 22 tahun (Keterbatasan subjek)
Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
o Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur,
yaitu wawancara dengan pedoman umum dalam memberikan pertanyaan (Guide Interview).
o Observasi semi partisipan atau partisipasi moderat. Metode pengamatan ini memungkinkan
melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang
terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Pengamatan juga memungkinkan peneliti mencatat
peristiwa yang berkaitan langsung dengan pengetahuan proposional atau pengetahuan data
serta memahami situasi-situasi rumit.
Desain penelitian yang dilakukan kepada remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama yang
sudah tidak melanjutkan sekolah. Perkiraan jumlah responden adalah tiga orang remaja yang
sudah tidak melanjutkan sekolah lagi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menjadi
faktor penyebab remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama yang sudah tidak melanjutkan
sekolah yang berlokasi di daerah Kelurahan Giriwungu Kecamatan Panggang, Gunungkidul. Hal
tersebut dilakukan karena subjek penelitian adalah remaja yang berdomisili di daerah tersbut.
Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan observasi penjajagan untuk mengetahui
keadaan lingkungan tempat tinggal subjek, dan bertemu langsung dengan subjek dan keluarga
subjek. Tahap kedua peneliti adalah penelitian membuat guide wawancara dengan bentuk
wawancara semi terstruktur yang digunakan sebagai pedoman di dalam memberikan pertanyaan,
agar tidak keluar dari koridor tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah di mana peneliti melakukan
wawancara sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama sebelumnya. Setelah
tahap ketiga selesai maka tahap selanjutnya adalah peneliti memindahkan hasil rekaman wawancara
ke dalam verbatim tertulis.
Setelah verbatim selesai ditulis maka peneliti melakukan analisis data untuk untuk selanjutnya
diinterpretasikan sesuai dengan hasil yang di dapat dalam penelitian, baik dalam wawancara
maupun observasi dan kemudian melakukan triangulasi data dengan mewawancarai significant
person. Tahap terakhir adalah melakukan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh selama
penelitian berlangsung dengan cara membuat kesimpulan dan memberikan saran untuk peneitian
selanjutnya. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu triangulasi
yang mengacu pada upaya mengambil sumber data yang berbeda, dengan cara berbeda untuk
menperoleh kejelasan mengenai suatu hal. Cara yang digunakan adalah melakukan wawancara
kepada significan person yaitu orang-orang yang mengetahui benar keadaan responden yaitu
orang tua, saudara atau orang terdekat responden.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Subjek 1, tidak ada kemauan belajar dan ketika dulu subjek sekolah hanya membuat
timbul banyak masalah. Guru mengajar dianggapnya sangat membosankan. Perhatian dari orang
tua tidak ada yang bisa memberi semangat subjek untuk belajar. Ditabah lagi dengan lingkungan
subjek yang mayoritas teman-temannya tidak bersekolah. Karena dengan bekerja, orang tua
subjek sudah merasa senang tanpa harus bersekolah
Subjek 2, tidak mau sekolah dengan alasan pusing dengan pelajaran dan guru yang tidak
menyenangkan ditambah peraturan sekolah. Sekarang subjek bisa bekerja menghasilkan uang
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tanpa berpikir pusing masalah pelajaran dan subjek menikmati bebasnya bermain bersama temanteman di rumah serta melakukan apa saja yang subjek inginkan. Orang tua yang mendukung
keputusan subjek ikut senang karena anaknya bisa bekerja dan membantu pekerjaan di rumah
tanpa bersekolah.
Subjek 3, tidak mau bersekolah karena merasakan lebih menyenangkan di rumah dari
pada di sekolah. Di rumah bisa tidur sepuasnya tanpa harus buru-buru bangun pagi untuk ke
sekolah yang menemui guru galak, hukuman dan pelajaran yang membuat pusing. Selain itu di
rumah bisa bermain dengan teman-temannya kapanpun subjek mau tanpa peraturan disiplin.
Selain bekerja, subjek juga bisa membantu orang tua mengurus ternak. Orang tua juga merasa
senang melihat anaknya bisa bekerja tanpa bersekolah.
Motivasi remaja dalam proses untuk menggiatkan atau meningkatkan semangat belajar
menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu.
Dalam hal belajar, motivasi diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri untuk
melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi
siswa dapat timbul dari dalam diri (motivasi internal) dan dapat timbul dari luar diri siswa (motivasi
eksternal).
Kegiatan untuk menumbuhkan motivasi belajar bukanlah hal mudah untuk dilakukan.
Rendahnya kepedulian orang tua, merupakan salah satu penyebab sulitnya menumbuhkan motivasi
belajar anak. Maka orang tua, guru, masyarakat, maupun orang-orang terdekat perlu bekerja
sama untuk menumbuhkan motivasi para remaja untuk belajar dengan melanjutkan studi. Untuk
menghasilkan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan yang baik maka pola kerja sama dirancang
sedemikian rupa.
Hal-hal yang berpengaruh pada belajar adalah kemampuan dalam berpikir yang mengelola
informasi ketika proses belajar dilakukan. Kemampuan berpikir subjek pertama pada pelajaran
cukup rendah karena subjek sangat sulit memahami pelajaran meskipun pelajaran tersebut sudah
dijelaskan guru. Sehingga subjek tidak mau belajar, apalagi mengerjakan tugas meskipun sudah
diperintahkan untuk belajar. Pada subjek kedua ketika sebelum menjalankan proses belajar di
kelas, yang ada di pikirannya hanyalah bertemu teman dan bisa ngobrol bercanda dengan temantemannya jadi tidak ada keinginan subjek untuk mengerti pelajaran yang guru sampaikan di
kelas. Pada subjek ketiga, subjek merasa tidak mampu dalam memahami banyaknya pelajaran
meskipun guru sudah menjelaskan.
Pengelolaan emosi dalam proses belajar yang dialami subjek pertama di kelas adalah
sikap yang kurang baik ketika subjek merasa jenuh di kelas karena penjelasan guru yang
dianggapnya membosankan sehingga yang subjek lakukan di kelas membuat keributan yang
mengacaukan kegiatan belajar dan akhirnya subjek sampai dikeluarkan dari kelas. Subjek kedua
ketika proses belajar mengajar dilakukan di kelas, konsentrasi subjek sudah terganggu dengan
adanya ketakutan pada guru yang galak. Sesudah pelajaran berakhir subjek merasa leluasa
untuk melanjutkan keributan di kelas tanpa pengawasan dari guru. Pada subjek ketiga, subjek
mengeluh bangun pagi untuk berangkat ke sekolah karena subjek sudah tidak ada keinginan
untuk belajar di kelas dan subjek sangat sering mendapatkan hukuman karena datang terlambat.
Jika subjek mengikuti pelajaran yang subjek lakukan hanya membuat gaduh suasana kelas.
Parahnya sebelum pelajaran dimulai, subjek akan membolos pelajaran yang menurutnya tidak
menyenangkan.
Pengalaman atau trauma pada saat sekolah membuat pelajaran tersendiri dari diri individu.
Banyaknya pengalaman yang tidak menyenangkan seperi sering dihukum guru atau guru sering
memarahi sehingga sebagian siswa termasuk subjek menjadi trauma dan menganggap sekolah
tidak perlu. Pengalaman pada subjek pertama yang sangat sering mendapatkan hukuman dari
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guru karena subjek suka melanggar peraturan sekolah. Banyaknya masalah yang ditimbulkannya
sendiri membuat subjek merasa sangat bosan bersekolah dan ditambah pengalaman dalam
menghadapi pelajaran yang sangat sulit, subjek menganggap pelajaran tersebut tidak penting.
Subjek kedua pernah merasa sangat malu ketika tidak bisa menjawab pertanyaan guru di depan
kelas. Pengalaman tidak menyenangkan lainnya ketika subjek dihukum karena melanggar peraturan
sekolah. Pengalaman tidak menyanangkan pada subjek kedua yaitu saat subjek dihukum karena
sering datang sekolah terlambat dan karena merasa tidak mampu menerima pelajaran sulit dari
guru.
Motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau semangat yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar. Faktor eksternal adalah faktor dan luar diri yang mempengaruhi
keinginan belajar. Faktor eksternal dapat dibagi rnenjadi beberapa bagian, yaitu :
Guru sebagai tenaga berpendidikan rnemiliki tugas menyelenggarakan kegiatan belajar
rnengajar, rnembimbing, melatih, mengolah, mengembangkan, dan memberikan pelajaran teknik
karena itu setiap guru harus memiliki kemampuan, kepribadian dan kemasyarakatan. Sumber
belajar lain berupa media alat bantu belajar yang digunakan untuk membantu guru menyampaikan
pelajaran.
Pengalaman pada subjek pertama adalah tentang gaya mengajar guru yang menurut subjek
membosankan dengan terlalu panjang lembar menerangkan dan terlalu tegang dalam mengajar.
Perlakuan seperti itu membuat subjek sangat jenuh berada di dalam kelas dan yang subjek
lakukan membuat keributan di kelas. Alat peraga musik menurut subjek sangat kurang lengkap,
sebab itu subjek kecewa ketika akan belajar alat musik yang terbatas macamnya. Sedangkan
subjek kedua sangat tidak suka dengan pelajaran yang gurunya hanya menerangan panjang lebar
saja karena menurutnya itu sangat membosankan dan hanya membuatnya mengantuk. Lebih
menyenangkan ngobrol sendiri dengan teman tanpa sedikitpun memperhatikan guru yang
menerangkan di depan kelas. Subjek ketiga ketika menemui guru yang tidak memiliki daya tarik
untuk diperhatikan maka yang ada hanya rasa bosan. Guru hanya sekedar menerangkan tanpa
memberikan perhatian dan penjelasan menarik karena subjek lebih suka belajar dengan alat
peraga atau menggunakan media gambar.
Lingkungan keluarga seperti orang tua turut mempengaruhi bahkan mungkin dapat dikatakan
menjadi faktor yang sangat penting. Subjek pertama tidak pernah belajar. Kontrol dari orang tua
sangat kurang, karena orang tua hanya bisa memberi uang tanpa bisa mengontrol anaknya dalam
belajar. Subjek tidak mau belajar, tugas sekolah tidak pernah subjek kerjakan, dan orang tua
juga tidak pernah teliti memperhatikan subjek dalam membimbingnya belajar di rumah karena
pekerjaan orang tua subjek yang sangat sibuk mencari nafkah. Subjek sama sekali tidak ingin
melanjutkan sekolah karena subjek sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Sesudah orang
tua merasakan penghasilan dari subjek yang sudah bisa menafkahi dirinya sendiri orang tua merasa
senang dan tidak menuntut subjek untuk bersekolh lagi.
Perhatian dari orang tua pada subjek kedua sangat kurang memberi dorongan belajar
untuk subjek karena perintah orang tua hanya sekedar menyuruh tanpa harus melakukan. Setelah
itu orang tua tidak peduli lagi tentang kegiatan subjek. Subjek tidak mau belajar karena subjek
lebih suka bermain dengan teman-temannya. Orang tua subjek hanya bisa menuruti anaknya
yang sudah tidak ingin bersekolah lagi dan menuruti keingnan subjek yang ingin di belikan motor
baru.
Pada subjek ketiga, dorongan yang diberikan pada orang tua sangat rendah karena tidak
pernah ada paksaan untuk belajar. Orang tua mendukung apapun yang menjadi pilihan subjek.
Kegiatan saat ini yang membuat subjek semangat hanyalah bisa bebas berada di rumah. Pekerjaan
yang bisa subjek lakukan di rumah hanya membuat kandang ayam, jual beli kayu dan membantu
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orang tua mencari rumput untuk ternaknya. Saat ini orang tua subjek merasa senang karena
subjek sudah bisa bekerja dan bisa membantu orang tua tanpa bersekolah. Subjek juga merasa
senang karena saat ini subjek sudah memiliki motor sendiri yang di belikan orang tuanya ketika
setahun pertama tidak bersekolah.
Faktor sosial pada umumnya bisa berpengaruh dalam keinginan belajar dan bisa menentukan
langkah untuk melakukan kegiatan belajar. Pergaulan subjek pertama di luar rumah juga sudah
sangat bebas dengan bermain bersama orang-orang yang lebih dewasa dibandingkan dirinya,
sehingga subjek mudah terpengaruh apapun yang disampaikan teman-temannya karena
kebanyakan dari teman-teman subjek adalah remaja yang sudah tidak bersekolah lagi.
Subjek kedua, penyebab dari luar yang menguatkan dirinya untuk tidak bersekolah karena
subjek sudah merasa bisa mencari penghasilan sendiri dan banyak juga teman-teman yang sama
tidak bersekolah. Subjek bisa belajar membuat meubel dari ayahnya dan belajar bekerja sebagai
pengusaha jual beli kayu yang menurutnya sudah bisa mendapatkan uang sendiri dan bisa
mencukupi kehidupannya tanpa bersekolah.
Subjek ketiga, merasa bahwa lingkungan sekitar menguatkan untuk tidak bersekolah. Selain
bisa bebas bermain kapan saja bersama teman-temannya yang sama-sama tidak bersekolah,
subjek juga bisa mendapatkan penghasilan uang dari pekerjaan yang tidak harus bersekolah.
KESIMPULAN
Studi kasus tentang rendahnya motivasi melanjutkan studi lulusan Sekolah Menengah
Pertama di Kelurahan Giriwungu Kecamatan Panggang, Gunungkidul terbukti banyak hal yang
melatar belakangi para remaja tidak mau melanjutkan studi. Dari ketiga subjek penelitian dengan
bukti dua motivasi yang sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri para remaja untuk
melakukan serangkaian kegiatan yang timbul baik yang bersumber dari dalam diri sendiri (motivasi
internal) maupun dari luar (motivasi eksternal).
Subjek pertama tidak ada kemauan belajar dan ketika dulu subjek sekolah hanya membuat
timbul banyak masalah. Guru mengajar dianggapnya sangat membosankan. Perhatian dari orang
tua tidak ada yang bisa memberi semangat subjek untuk belajar. Ditambah lagi dengan lingkungan
subjek yang mayoritas teman-temannya tidak bersekolah. Karena dengan bekerja, orang tua
subjek sudah merasa senang tanpa harus bersekolah.
Subjek kedua, tidak mau sekolah dengan alasan pusing dengan pelajaran dan guru yang
tidak menyenangkan ditambah peraturan sekolah. Sekarang subjek bisa bekerja menghasilkan
uang tanpa berpikir pusing masalah pelajaran dan subjek menikmati bebasnya bermain bersama
teman-teman di rumah serta melakukan apa saja yang subjek inginkan. Orang tua yang mendukung
keputusan subjek ikut senang karena anaknya bisa bekerja dan membantu pekerjaan di rumah
tanpa bersekolah.
Subjek ketiga tidak mau bersekolah karena merasakan lebih menyenangkan di rumah dari
pada di sekolah. Di rumah bisa tidur sepuasnya tanpa harus buru-buru bangun pagi untuk ke
sekolah yang menemui guru galak, hukuman dan pelajaran yang membuat pusing. Selain itu di
rumah bisa bermain dengan teman-temannya kapanpun subjek mau tanpa peraturan disiplin.
Selain bekerja, subjek juga bisa membantu orang tua mengurus ternak. Orang tua juga merasa
senang melihat anaknya bisa bekerja tanpa bersekolah.
Kegiatan yang dilakukan ketiga subjek setelah memutuskan tidak melanjutkan studi adalah
memuaskan diri berada di rumah dan lingkungan sekitar dengan bermain bersama teman-teman
yang sama-sama tidak sekolah sambil membantu orang tua bekerja di rumah. Ada yang bekerja
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bersama orang tua menjual belikan kayu, mencari rumput, membuat kandang ayam dan ada pula
yang menjadi pekerja kasar lainnya.
Kelebihan dan Kelemahan Penelitian
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenolog. Data fenomenologi
memudahkan peneliti untuk memahami perasaan responden ketika mengalami suatu fenomena
yang lebih mendalam. Pendekatan yang mendalam ini memudahkan peneliti untuk lebih banyak
memahami para remaja yang tidak mau melanjutkan studi.
Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak disertakannya pemaparan subjek kedua dan
subjek ketiga pada bagian hasil wawancara, serta wilayah penelitian yang sangat sempit yang
hanya mencakup satu kelurahan. Selain itu penelitian ini juga kurang mendapatkan data informasi
yang jelas dari pihak sekolah dimana subjek dulu bersekolah.
Saran
1. Saran Teoritis
Penelitian selanjutnya yang mengkaji studi kasus tentang rendahnya motivasi
melanjutkan studi baik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas atau pada kelompok lain serta mengenai tempat atau
lokasi diharapkan lebih luas lagi sehingga hasil yang didapat lebih memperkaya kajian psikologi.
2. Saran Praktis
Orang tua diharapkan lebih bisa memberi perhatian dan bimbingan kepada anakanaknya tentang pentingnya pendidikan formal untuk bekal di kehidupan masa depannya.
Bagi para guru lebih bisa untuk memberikan pengajaran dan keterampilan dengan metode
yang menyenangkan bagi murid-muridnya serta mampu mengarahkan murid-muridnya untuk
lebih bermotivasi untuk belajar. Selain itu masyarakat sebaiknya memberikan perhatian tentang
fenomena ini agar remaja-remaja yang memang masih harus berada di bangku sekolah tetap
melanjutkan studinya.
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