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ABSTRAK
Anak putus sekolah yang kemudian memilih bekerja merupakan fenomena yang masih sering ditemui
di Indonesia. Sekolah menjadi salah satu prediktor hope, sementara pekerja anak tidak lagi didukung
oleh sarana tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hope pada pekerja
anak yang putus sekolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Partisipan penelitian terdiri dari
3 orang pekerja anak usia 16-17 tahun, telah putus sekolah, dan telah bekerja minimal 1 tahun di
sektor nonformal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penelitian
ini menghasilkan tujuh tema besar, yaitu faktor penyebab anak putus sekolah, reaksi emosi karena
putus sekolah, mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi reaksi emosi yang muncul, tujuan,
pathways thinking, agency thinking, dan kebutuhan bersosialisasi. Kesimpulannya, pekerja anak yang
putus sekolah telah dapat memikirkan jalur-jalur dan mengarahkan energi diri untuk mencapai tujuan
internal keluar dirinya yaitu meringankan beban orang tua serta tujuan jangka pendek yaitu membeli
barang tertentu. Namun untuk tujuan lain yaitu career goals, mereka belum dapat mengarahkan diri
untuk melakukan jalur tersebut secara terarah.
Kata kunci: Pekerja anak, anak putus sekolah, harapan

LATAR BELA KANG
Pendidikan menjadi salah satu sarana yang penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.
Seperti yang dijabarkan UU No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk
mengembangkan potensi individu untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Lalu, merujuk pada tujuan pendidikan sekolah menurut survei Fodham Foundation,
kebanyakan orang menyatakan bahwa sekolah sebagai sarana membantu siswa untuk memenuhi
potensi diri dan menyiapkan ke kehidupan yang produktif. Selain itu, beberapa menyatakan bahwa
tujuan sekolah adalah untuk menyiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja dan menyiapkan siswa ke
jenjang berikutnya seperti kuliah (Peifer, 2014). Sementara itu dalam mencapai tujuan pendidikan di
Indonesia sendiri dengan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali seperti yang termuat pada
Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2015-2019.
Kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun tersebut nyatanya belum dapat berjalan ke
semua lapisan masyarakat. Pasalnya menurut data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak
Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar
(SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berarti masih banyak anak-anak
yang tidak dapat menempuh pendidikan formal. Hal tersebut menurut survei disebabkan sebanyak
47,3% responden menjawab tidak bersekolah lagi karena kendala biaya, kemudian 31% karena ingin
membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4% karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal
seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya (Sinaga, 2017). Selain itu menurut
penelitian Setiawan (2015) setelah anak putus sekolah, aktivitas yang dilakukan anak adalah
kebanyakan bekerja secara mandiri atau membantu orang tua, dan menganggur.
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Salah satu faktor yang disebutkan dalam survei di atas yang menjadi penyebab putusnya pendidikan
anak adalah karena ingin membantu orang tua dengan bekerja. Faktor sosial ekonomi tentunya juga
mempengaruhi keputusan anak yang harus putus sekolah, dengan bekerja anak berharap bahwa
beban
ekonomi keluarga dapat sedikit diringankan. Disebutkan dalam data Kemnaker, terdapat 1,65 juta
orang pekerja anak atau 74,86% dari jumlah angkatan kerja usia 15-17 tahun. Selain itu, lebih dari
90% pekerja anak usia 15-17 tahun sudah tidak bersekolah lagi umumnya bekerja di sektor
perdagangan, industri, pertanian, dan jasa (kemnaker.go.id). Anak yang sudah tidak bersekolah atau
putus sekolah juga sangat potensial untuk menjadi pekerja anak (Jha dalam Muniroh, 2011). Hal
tersebut sejalan dengan hasil wawancara kepada pekerja anak pada tanggal 7 Januari 2019 yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai sekolah menengah
atas karena kendala biaya, sehingga kemudian memilih bekerja untuk membiayai diri sendiri dan
membantu keluarganya.
Menurut hasil penelitian Muniroh (2011) anak memutuskan bekerja disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti membantu orang tua ataupun memenuhi kebutuhan ekonomi, Sementara itu pekerja
anak yang putus sekolah, mereka didorong oleh adanya keinginan memperoleh penghasilan dan
membantu orang tua. Pekerja anak yang sudah putus sekolah menganggap bahwa bekerja merupakan
suatu yang berat untuk dilakukan. Ada pula yang merasa kecewa tidak dapat melanjutkan sekolahnya.
Sementara itu, bila dilihat dari adanya harapan akan masa depannya, bagi pekerja anak yang putus
sekolah ada dua pola harapan, yaitu optimis dan pesimis terhadap masa depannya. Mereka yang
optimis memandang pekerjaan yang digeluti saat ini bersifat sementara dan berharap suatu saat bisa
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, bagi mereka yang pesimis memandang pekerjaan
saat ini adalah takdir yang harus dijalani, meskipun sebelumnya mereka memiliki cita-cita (Muniroh,
2011).
Kemudian dalam hal pengambilan keputusan pekerjaan yang dipilih, Ginzberg (1988) menyebutkan
ada beberapa periode. Mulai dari periode fantasi (sebelum usia 11 tahun) bahwa anak percaya bisa
menjadi apapun yang ia mau, periode tentatif (usia 11-17 tahun) bahwa anak akan memilih pekerjaan
menurut faktor subjektif mereka, seperti ketertarikan, kapasitas, dan nilai. Selanjutnya periode
realistis (antara usia 17 tahun hingga dewasa muda) dimulai dengan tahap eksplorasi, yaitu individu
mencari alternatif pekerjaan, diikuti oleh tahap kristalisasi, ketika ia menentukan pilihannya; dan
akhirnya, dengan tahap spesifikasi, ia membatasi pekerjaan yang akan diambil. Anak putus sekolah
nampaknya tidak menunjukkan proses tahapan tersebut dengan baik, terutama di periode tentatif,
anak usia remaja dalam memilih karirnya memperhatikan faktor subjektif seperti minat, nilai, dan
kapasitasnya hingga masuk ke periode realistik, namun bagi anak putus sekolah, pekerjaan yang
diemban untuk memenuhi atau memperbaiki kondisi keuangan saja, dan bisa jadi bukan merupakan
tujuan pekerjaan yang sesungguhnya diharapkan.

TINJAUAN PUSTAKA
Harapan atau hope didefinisikan sebagai kemampuan yang dirasakan untuk memperoleh jalan guna
tujuan yang diinginkan, dan memotivasi diri sendiri melalui pemikiran agensi untuk menggunakan
jalan tersebut (Snyder, 2002). Harapan mencakup bagaimana individu memilih tujuan, bagaimana
mereka merencanakan untuk mencapai tujuan, motivasi mereka untuk mencapai tujuan, dan
kepercayaan mereka pada kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang dipilih (Dixson, Worrell, &
Mello, 2017). Hope yang juga diartikan sebagai ketekunan menuju tujuan dan mengarahkan tujuan
(harapan) agar berhasil, merupakan salah satu bagian dari psychological capital (modal psikologis).
Psychological capital sendiri merupakan suatu konstruksi psikologis positif yang menjelaskan
perkembangan psikologi individu yang positif (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007).
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Menurut teori harapan, harapan mencerminkan persepsi individu mengenai kapasitas mereka untuk
(1) secara jelas mengkonseptualisasikan tujuan (goals), (2) mengembangkan strategi khusus untuk
mencapai tujuan tersebut (pathwdays thinking), dan (3) memulai dan mempertahankan motivasi untuk
menggunakan strategi tersebut (agency thinking) (Snyder, Lopez, Shorey, Rand, & Feldman, 2003).
Pikiran yang penuh harapan mencerminkan keyakinan bahwa seseorang dapat menemukan jalan ke
tujuan yang diinginkan dan menjadi termotivasi untuk menggunakan jalan tersebut. Teori hope juga
mengusulkan agar harapan, yang didefinisikan, berfungsi untuk mendorong emosi dan kesejahteraan
manusia (Snyder, Kevin, & Sigmon, 2002). Harapan juga dipahami sebagai keadaan motivasi positif
yang
didasarkan pada perasaan yang diturunkan secara interaktif dari keberhasilan agency (energi yang
diarahkan untuk tujuan) dan pathways/jalur (perencanaan untuk mencapai tujuan). Dengan begitu,
sebagai konstruk psikologis, harapan terdiri atas tiga landasan konseptual utama: agensi, jalur, dan
tujuan (Snyder, et al., dalam Luthans, et al., 2007).
Goals atau tujuan adalah komponen kognitif yang mendasari teori hope. Goals memberikan target
dari urutan tindakan mental. Terdapat dua tipe umum goals dalam teori hope, yaitu positive goal
(mencapai untuk pertama kalinya, mempertahankan hasil tujuan saat ini, dan meningkatkan apa yang
sudah dimulai) dan negative goal (mengalihkan agar sesuatu tidak muncul dan mengalihkan agar
sesuatu tertunda) (Snyder, 2002).
Demi mencapai tujuan, orang-orang harus melihat diri mereka mampu menghasilkan jalan untuk
mencapai tujuan tersebut. Proses ini, yang disebut sebagai pathways thinking, menandakan
kemampuan yang dirasakan seseorang dalam menghasilkan jalan yang dapat dikerjakan untuk
mencapai sasaran yang diinginkan. Pathways thinking sering kali melibatkan jalan yang dapat digunakan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Snyder, et al., 2002). Untuk orang dengan harapan tinggi
yang mengejar tujuan tertentu, pathways thinking ini memerlukan jalan/jalur yang masuk akal dan
dengan rasa percaya diri. Sementara itu, untuk orang dengan harapan rendah, jalur berpikir jauh
lebih renggang, dan jalan yang dihasilkan tidak diartikan dengan baik (Snyder, 2002).
Sementara itu, komponen motivasi dalam teori hope adalah agency thinking (pemikiran agensi). Agency
thinking adalah suatu kapasitas yang dirasakan untuk menggunakan suatu jalan (pathways) guna
mencapai tujuan (goals) yang diinginkan. Agency thinking penting guna mengarahkan pemikiran pada
tujuan, pemikiran agensi juga berperan secara khusus ketika orang menghadapi hambatan. Selama
hambatan, agency thinking membantu orang untuk menyalurkan motivasi yang diperlukan ke jalan
alternatif terbaik (Snyder, 2002). Snyder juga menyatakan bahwa harapan adalah sesuatu yang dapat
dibentuk dan digunakan sebagai langkah untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain,
harapan merupakan kemauan untuk berhasil dan kemampuan untuk mengidentifikasi, memperjelas,
dan mengejar jalan menuju kesuksesan (Snyder dalam Luthans, et al., 2007).
Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya pendidikan, jelas bahwa pekerja anak tidak dapat
menggunakan jalur atau sarana pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti mengembangkan
potensi atau bahkan menyiapkan diri sebagai tenaga kerja yang produktif. Oleh karena itu, menjadi
pertanyaan tersendiri masihkah pekerja anak memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai diri sebagai
pekerja yang produktif dan mengembangkan potensi sesuai dengan minat pekerjaan yang diinginkan
serta gambaran prosesnya, meski tidak lagi di bangku sekolah.
Selain itu, pada studi Idan dan Margalit (2013) menunjukkan pentingnya peran orang tua, sekolah,
ataupun guru dalam mengembangan pemikiran penuh harapan. Bahwa melalui dorongan teladan
misalnya guru, orang tua, atau teman, anak dengan harapan tinggi belajar menemukan serta
mempertahankan jalur dan pemikiran agensi untuk mencapai tujuan bahkan ketika mereka sedang
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menghadapi hambatan. Disebutkan pula salah satu setting paling baik untuk meningkatkan harapan
adalah ruang kelas serta atmosfer sekolah menyediakan cara lain yang berguna untuk menanamkan
harapan (McDermott & Hastings, 2000). Namun dalam kasus ini, pekerja anak tidak lagi bersekolah
dan kehilangan salah satu sarana pengembangan pemikiran penuh harapan.
Penelitian mengenai hope pada pekerja anak yang putus sekolah ini dirasa penting untuk dilakukan
karena pada penelitian-penelitian terdahulu tidak menunjukkan penelitian tentang hope pada pekerja
anak yang telah putus sekolah. Adapun penelitian yang dilakukan dalam ranah pekerjaan, meneliti
dengan subjek orang dewasa, seperti Taufail, Farooq, dan Ishaque (2017) yang meneliti psychological
capital terhadap kinerja, Jung dan Yoon (2015) meneliti tentang psychology capital terhadap kepuasan
kerja dan oragizational citizenship behaviors, serta Luthans, dkk. (2005) (dalam Luthans, et al., 2007)
yang meneliti mengenai pekerja (dewasa) dalam ranah industri organisasi terkait dengan kinerja.
Sementara itu, terdapat penelitian sebelumnya tentang hope pada remaja yang sekolah (siswa) terkait,
misalnya hope terkait rencana karir (Kenny, Walsh-Blair, Blustein, Bempechad, & Seltzer, 2010) atau
hope kaitannya dengan peningkatan kinerja dan turnover (Valero, Hirschi, & Strauss, 2015). Selain itu,
studi tentang hope dengan rentang usia anak dan remaja juga dilakukan oleh Snyder dan Shorey
(2002) yang melakukan studi terkait aplikasi hope anak (siswa) dalam ranah sekolah, serta Dixson,
Keltner, Worrell, dan Mello (2018) yang melakukan penelitian terkait hope, status sosioekonomi,
dan penghargaan akademik pada siswa SMA.
Berangkat dari fenomena pekerja anak serta penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini,
peneliti ingin mengetahui bagaimana tujuan-tujuan yang dibentuk oleh pekerja anak dan bagaimana
pengalaman putus sekolah mempengaruhi pembentukan tujuan, serta dapatkah mereka memikirkan
jalur-jalur untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan termotivasi untuk melaksanakannya. Jadi,
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran hope pada pekerja anak yang telah putus
sekolah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian
kualitatif itu sendiri menurut Denzim dan Lincoln merupakan penelitian yang lebih ditunjukkan untuk
mencapai pemahaman mendalam mengenai suatu peristiwa khusus (Herdiansyah, 2012). Sementara
itu dalam pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang menekankan pada eksplorasi “sistem
yang saling terkait” pada suatu kasus secara detail, dengan penggalian data mendalam (Creswell
dalam Herdiansyah, 2012). Studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena ingin memperoleh
pemahaman tentang bagaimana hope pada remaja dengan kasus putus sekolah dan kemudian bekerja.
Partisipan Penelitian
Partisipan dalam penelitian ini adalah pekerja anak usia 16-17 tahun yang telah putus sekolah dan
bekerja minimal 1 tahun pada sektor informal. Kategori anak dalam penelitian ini mengacu pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 1 (26) yang menyatakan bahwa “anak
adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak putus sekolah adalah
keadaan dimana anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya dikarenakan berbagai hal (Setiawan, 2015).
Sementara itu sektor informal menurut Kementerian Tenaga Kerja didefinisikan sebagai seluruh
aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal, dan secara
umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan
teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal (Suahasil, 2010). Metode sampling
yang digunakan menggunakan non-random sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu subjek
dipilih berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan
(Herdiansyah, 2012).
Gambaran Umum Partisipan
288

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

Dalam penelitian ini diperoleh 3 partisipan dengan keterangan berikut:
Tabel 1. Gambaran Umum Partisipan
Partisipan

Jenis
kelamin

Usia awal
bekerja

Usia
saat ini

Pendidikan
terakhir

P1

Wanita

15 tahun

17 tahun

SMP

Lama
pengalaman
kerja
2 tahun

P2

Laki-laki

15 tahun

16 tahun

SMP

1 tahun

P3

Wanita

15 tahun

17 tahun

SMA kelas 10 2 tahun
semester 1

Pekerjaan
saat ini
Penjaga toko
bahan kue
Pelayan
warung
makan
Penjaga toko
kado

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur
dengan mengikuti panduan wawancara namun tidak diikuti secara ketat dan observasi. Proses
pengumpulan data dimulai dari identifikasi partisipan yang sesuai dengan kriteria, kemudian meminta
izin untuk melakukan penelitian. Setelah itu, dilakukan wawancara yang direkam menggunakan
perekam audio untuk penyusunan verbatim. Verbatim yang telah ada kemudian diberi coding,
dianalisis hingga mendapatkan makna psikologi yang kemudian dikategorisasikan untuk menjawab
pertanyaan penelitian.
Uji Keabsahan Data
Pada penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi yaitu penggunaan dua
atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang
akan diteliti (Herdiansyah, 2010). Dalam hal ini, triangulasi dilakukan dengan memeriksa kembali
pernyataan partisipan dibandingkan dengan rekan kerja partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini ditemukan tujuh tema besar, antara lain: faktor penyebab anak putus sekolah,
reaksi emosi karena putus sekolah, mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi reaksi emosi yang
muncul, tujuan, pathways thinking, agency thinking, dan kebutuhan bersosialisasi.
Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah
Adapun hasil yang didapat dari P1 dan P3 bahwa faktor penyebab mereka berhenti atau tidak
melanjutkan sekolah dan kemudian memutuskan bekerja yaitu karena adanya kesulitan ekonomi.
Selain faktor ekonomi, pada awalnya P1 berencana untuk melanjutkan ke SMA dan bahkan mendapat
kesempatan sekolah dengan beasiswa di kota lain, namun karena ada kekhawatiran orang tua jauh
dari anaknya, maka ia memutuskan untuk bekerja dan membantu orang tuanya.
Sementara itu, P2 menunjukkan hasil yang berbeda, faktor yang menyebabkan ia putus sekolah adalah
adanya keinginan untuk bekerja dan sudah tidak merasa tertarik dengan dunia sekolah. Faktor lain
yang juga berpengaruh terhadap keputusan P2 untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih bekerja
di warung “burjo” jauh dari kota asalnya adalah karena adanya tradisi masyarakat di kota Kuningan
bahwa anak-anak yang telah lulus SMP umumnya merantau ke kota lain dan bekerja di warung
“burjo’. P3 juga melihat bahwa banyak teman-temannya yang tidak melanjutkan ke jenjang
SMA/sederajat karena hendak bekerja di warung “burjo” dan ia menganggap bahwa lulusan SMP atau
SMA akan memiliki pekerjaan yang kurang lebih sama.
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Reaksi Emosi karena Putus Sekolah
Pekerja anak yang putus sekolah harus meninggalkan bangku pendidikan lebih cepat dari teman
sebayanya. Setelah meninggalkan sekolah dan kemudian bekerja, ketiga partisipan merasakan
kerinduan akan sekolah dan terkhusus teman-temannya. Selain itu, adanya pandangan buruk dari
orang lain tentang status mereka sebagai anak yang putus sekolah membuat P1 dan P3 merasa
berkecil hati dan rendah diri menanggapi realita bahwa mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.
Mekanisme Pertahanan Diri untuk Menghadapi Reaksi Emosi yang Muncul
Sebagai respon atas perasaan berkecil hati yang juga dikarenakan tanggapan negatif dari orang lain,
maka P1dan P3 membentuk mekanisme pertahanan diri berupa rasionalisasi. Rasionalisasi yang
dimaksud adalah mereka membentuk pemikiran bahwa meskipun tidak tamat sekolah, namun tetap
bisa mencapai tujuan mereka sebagai pengusaha karena mereka melihat ada orang lain yang bisa.
Kemudian P1 dan P3 juga membentuk mekanisme pertahanan diri berupa supresi. Supresi dalam hal
ini adalah mereka membentuk pikiran positif untuk menjauhi pikiran negatif atas tanggapan buruk
orang lain.
Tujuan
a. Tujuan Internal ke Dalam Diri
Tujuan yang mengarah ke dalam diri sendiri adalah keinginan partisipan untuk memiliki suatu
pekerjaan tertentu (career goals) atau yang biasa disebut cita-cita. P1 dan P2 memiliki cita-cita yang
telah ada semenjak kecil namun kondisi putus sekolah mempengaruhi cita-cita tersebut. Sementara
itu, untuk P3, keadaannya yang putus sekolah tidak mempengaruhi cita-citanya. Sejak dulu ia ingin
menjadi seorang pengusaha roti. Menurut P3 mejadi seorang pengusaha tidak membutuhkan syarat
pendidikan formal tertentu.
b. Tujuan Internal Keluar Diri
Tujuan yang kedua adalah tujuan mengarah keluar dirinya atau mengarah ke orang lain, dalam hal ini
adalah orang tua dari partisipan sendiri. Partisipan bekerja dengan tujuan atau keinginan untuk
membahagiakan dan meringankan beban orang tua. Mereka bekerja agar orang tua tidak lagi terbeban
dengan tanggung jawab membiayai uang sekolah mereka.
c. Tujuan Jangka Pendek
Selain tujuan tersebut, dengan bekerja ketiga partisipan juga memiliki tujuan jangka pendek yang
hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain keinginan untuk membetulkan rumah, membeli sebuah
sepeda motor, baju, dan make up dengan penghasilannya sendiri.
Pathways Thinking
a. Pathways Thinking Tujuan Internal ke Dalam Diri
Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing partisipan, terdapat strategi atau
jalur untuk mencapainya. P1 dan P3 yang sudah memiliki pandangan akan pekerjaan yang ingin mereka
lakukan kelak sudah dapat memikirkan beberapa jalur untuk mencapai cita-citanya. Namun, strategi
mencapai career goals dari pekerja anak yang putus sekolah ini belum dibuat secara lebih detail,
terarah, dan berkesinambungan.
b. Pathways Thinking Tujuan Internal Keluar Diri
Setelah bekerja dan mendapat penghasilan, partisipan menetapkan tujuan untuk meringankan beban
orang tua dengan cara memberi sebagian uang penghasilannya untuk kebutuhan keluarganya di
kampung.
c. Pathways Thinking Tujuan Jangka Pendek
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Sementara itu, dalam usahanya mencapai tujuan jangka pendek untuk membeli suatu barang
tertentu, pekerja anak menetapkan beberapa jalan sebagai upaya pencapaian. Pada dasarnya, upaya
yang dilakukan adalah menyisihkan sebagian uang atau penghasilan untuk dapat membeli suatu barang
tertentu.
Agency Thinking
a. Agency Thinking Tujuan Internal ke Dalam
Dalam hal ini, strategi yang telah dipikirkan pekerja anak yang putus sekolah untuk tujuan career goals
belum dijalankan secara konkret dan terarah. Pada P1, ia sudah dapat memikirkan apa saja yang harus
ia lakukan untuk membuka sebuah toko pakaian, namun jalur tersebut hanya sebatas pemikiran yang
belum dimulai oleh partisipan. P1 juga merasa kurang yakin cita-citanya menjadi tujuan hidupnya saat
ini. Pada P3, meskipun telah melakukan upaya untuk mencapai tujuannya sebagai pengusaha roti,
namun ia belum sepenuhnya mengarahkan dirinya untuk melanjutkan upayanya guna tercapainya
tujuan sebagai pengusaha roti.
b. Agency Thinking Tujuan Internal ke Luar
Dalam hal pencapaian tujuan membahagiakan orang tua dan meringankan beban orang tua, pekerja
anak yang telah putus sekolah telah menggunakan jalur yang mereka pikirkan secara kontinu. Jalur
atau strategi tersebut seperti memberikan sebagian atau bahkan seluruh penghasilan ke orang tua.
Walaupun dalam pelaksanaannya terkadang uang yang telah dialokasikan untuk kepentingan tersebut,
dipakai untuk memenuhi kebutuhan lain. Maka partisipan mencari jalan keluar dan meyakinkan diri
sendiri untuk dapat mematuhi strategi yang telah dipikirkan untuk ketercapaian tujuan.
c. Agency Thinking Tujuan Jangka Pendek
Dalam upaya pencapaian tujuan jangka pendek, partisipan sudah melakukan strategi yang telah
dipikirkan sebelumnya. Meskipun begitu, ada pula hambatan yang ditemui dalam upaya melaksanakan
strategi pencapaian tujuan tersebut, seperti salah satu partisipan menggunakan uang yang
direncanakan untuk membeli motor untuk hal lain, namun ia berusaha tetap menyisihkan uangnya
agar tercapai tujuannya.
Kebutuhan Bersosialisasi
Sebagian besar waktu pekerja anak yang putus sekolah dialokasikan untuk bekerja. Meskipun mereka
masih memiliki keinginan untuk bergaul atau sekedar melakukan hobi dengan teman-temannya,
namun mereka merasa memiliki tanggungjawab di pekerjaannya yang saat ini lebih diprioritaskan
daripada mereka bergaul atau bermain.
PEMBAHASAN
Pekerja anak yang telah putus sekolah memiliki lima faktor penyebab putus sekolah. Faktor-faktor
tersebut antara lain kesulitan ekonomi, kekhawatiran orang tua bila anak melanjutkan sekolah di
kota lain, kurangnya minat sekolah, tradisi masyarakat kota asal partisipan, dan pengaruh teman
sebaya. Faktor pertama jelas bahwa anak putus sekolah karena ketidakmampuan finansial keluarganya
untuk membiayai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh penelitian Kamsihyati, Sutomo, & Shalihati
(2016), Setiawan (2015), dan Wassahua (2016) yang menemukan bahwa kesulitan ekonomi menjadi
faktor penyebab putusnya pendidikan anak. Sahroni (dalam Wassahua, 2016) pun menyebutkan
bahwa perekonomian keluarga adalah salah satu aspek penghambat kesempatan proses pendidikan.
Selain itu, dalam penelitian ini juga menemukan bahwa anak tidak melanjutkan sekolah karena adanya
kekhawatiran dari orang tua yang tidak membiarkan anak melanjutkan pendidikan di kota lain.
Penelitian Anti (dalam Rini, 2014) menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang kurang memberi
kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri dan anak juga terkadang masih raguragu dalam menentukan masa depannya sendiri sehingga orang tua yang memutuskan terlebih dulu.
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Sementara itu, adanya keinginan pribadi partisipan untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih
bekerja karena kurangnya minat dengan sekolah juga disebabkan oleh adanya tradisi masyarakat di
kota Kuningan (daerah asal salah satu partisipan) mengenai penting atau tidaknya pendidikan. Pada
penelitian Wassahua (2016) disebutkan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah rendahnya minat
anak untuk sekolah, minat yang kurang tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti
rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Partisipan juga mengungkapkan bahwa cukup
banyak anak-anak yang baru lulus SMP kemudian bekerja di warung “burjo” di kota lain dan hal
tersebut diibaratkan sudah sudah menjadi tradisi turun menurun. Seperti salah satu ciri remaja,
mereka lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya daripada ketika mereka masih kanak-kanak
(Jatmika dalam Putro, 2017). Oleh sebab itu, partisipan kemudian juga terpengaruh teman sebaya
partisipan yang meninggalkan bangku sekolah. Penelitian Mua, Manginsela, dan Baroleh (2017)
menyebutkan bahwa keputusan anak tidak melanjutkan sekolah dapat terpengaruh dari anak yang
telah putus sekolah lebih dulu.
Tradisi masyarakat tersebut menyebabkan partisipan yang putus sekolah, tidak merasa sedih atau
rendah diri. Sementara bagi partisipan lain (di luar Kota Kuningan) mengalami perasaan sedih karena
tidak dapat lanjut sekolah dan khawatir akan pekerjaan yang hendak dilakukan bila hanya memiliki
ijazah SMP. Atas respon dari adanya kekecewaan dan kecemasan yang dialami oleh partisipan, maka
dibentuklah mekanisme pertahanan diri yaitu rasionalisasi dan supresi. Seperti yang diketahui
mekanisme pertahanan adalah suatu metode yang tidak disadari untuk mendistorsi realitas, yang
digunakan untuk melindungi diri dari kecemasan (Santrock, 2007). Partisipan menanggapi
kecemasannya dengan berpikir meskipun ada pandangan yang meragukan keberhasilan
karir/pekerjaan anak putus sekolah namun mereka mencoba membentuk suatu keyakinan bahwa
mereka juga bisa sukses, karena mereka melihat orang lain yang putus sekolah ada yang berhasil. Hal
tersebut adalah rasionalisasi, yaitu partisipan membuat sikap atau kepercayaan yang tidak dapat
diterima dalam hal ini yaitu keberhasilan karir anak putus sekolah, yang diragukan menjadi lebih dapat
diterima dengan memberikan makna yang dapat diterima secara sosial (Bowins, 2004). Selain
rasionalisasi, terdapat pula mekanisme pertahanan diri supresi yaitu respon yang mengalihkan
perhatian sadar untuk menjauhi pikiran negatif, selagi mempertahankan beberapa kesadaran (Bowins,
2004). Pekerja anak mencoba membentuk pemikiran positif dibanding pikiran negatif dari adanya
tanggapan negatif orang-orang sekitar yang meremehkan anak putus sekolah.
Hope pekerja anak yang putus sekolah mulai tergambar dari tiga tujuan umum yang mereka miliki.
Tujuan dapat berupa apa saja yang diinginkan seseorang untuk menciptakan, mendapatkan,
melakukan, atau menjadi sesuatu (Lopez, Snyder, Magyar-Moe, Edwards, Pedrotti, Janowski, Turner,
& Pressgrove, 2012). Tujuan tersebut yaitu tujuan internal ke dalam diri, tujuan internal ke luar diri,
dan tujuan jangka pendek. Sesuai dengan Snyder (2002) tujuan partisipan tersebut termasuk positive
goal yaitu tujuan mencapai untuk pertama kalinya, mempertahankan hasil tujuan saat ini, dan
meningkatkan apa yang sudah dimulai. Tujuan internal ke dalam diri, yaitu career goals atau cita-cita,
remaja mulai menemui serangkaian tujuan karier yang lebih spesifik (Snyder, Feldman, Taylor,
Schroeder, & Adams III, 2000). Mereka mempunyai keinginan untuk bekerja nantinya menurut
subjektif dan minat mereka, seperti dokter, pemain bola, dan pengusaha. Hal ini sesuai dengan
pendapat Ginzberg (1988) yang menyebutkan bahwa anak usia 11-17 tahun berada dalam periode
tentatif yaitu anak akan memilih pekerjaan menurut faktor subjektif mereka, seperti ketertarikan,
kapasitas, dan nilai. Tapi, keadaan putus sekolah membuat beberapa partisipan menanggalkan citacita mereka dan akhirnya bekerja di pekerjaan yang seadanya, seperti pelayan warung dan penjaga
toko. Kemudian pada partisipan yang telah menanggalkan cita-citanya membentuk cita-cita baru yang
menurutnya lebih mungkin dicapai. Cita-cita tersebut mulai memasuki periode realistis dengan tahap
eksplorasi, yaitu individu mencari alternatif pekerjaan (Ginzberg, 1988).
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Sebagai upaya pengejaran cita-cita, mereka belum sepenuhnya dapat mengkonsepkan strategi dengan
baik, sehingga dapat dikatakan pula agency thinking atau pikiran self-referential yang melibatkan energi
mental untuk memulai dan terus menggunakan strategi melalui semua tahap pengerjaan tujuan
(Snyder, 2002), belum berjalan dengan baik. Seharusnya, di luar rute utama, orang yang memiliki
harapan tinggi dapat menghasilkan rute alternatif yang masuk akal meski dalam hambatan (Snyder,
2002). Namun, adanya hambatan-hambatan membuat pekerja anak terbatas dalam mengarahkan diri
untuk melakukan strategi yang telah dipikirkan. Dapat terlihat bahwa pencapaian career goals atau
cita-cita tidak terlalu fokus dipikirkan dan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dipahami karena
partisipan telah meninggalkan bangku pendidikan, yang memiliki fungsi sebagai sarana membantu
siswa untuk memenuhi potensi diri, menyiapkan ke kehidupan yang produktif, dan menyiapkan siswa
untuk menjadi tenaga kerja (Peifer, 2014), tidak dapat menggunakan jalur tersebut untuk menyiapkan
potensi diri menuju karir yang diinginkan. Selain itu, kondisi keluarga yang berkekurangan dari segi
finansial juga dapat berpengaruh, Snyder (2002) juga menyebutkan bahwa keluarga miskin sering kali
tidak mengajarkan pemikiran penuh harapan kepada anak-anak mereka dan menyebabkan mereka
menjadi orang-orang yang memiliki harapan rendah.
Sementara tujuan internal keluar diri anak yaitu untuk membahagiakan dan mengurangi beban orang
tua dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian
Nurwati (2008) yang menyebutkan pekerja anak mengetahui beban tanggungan keluarga dan
kemudian termotivasi untuk bekerja dengan tujuan dapat meringankan beban orang tua. Agar dapat
dikatakan sebagai individu yang penuh harapan, adalah penting untuk menuntut kemampuan individu
membayangkan rute atau jalur yang dapat diterapkan dan energi yang diarahkan pada tujuan (Snyder
& Lopez, 2002). Pekerja anak yang putus sekolah dapat membayangkan strategi mencapai tujuan
untuk meringankan beban orang tua. Mereka pun sudah mengarahkan diri dan energi untuk mencapai
tujuan yang dikehendaki. Hal ini melibatkan pemikiran tentang strategi yang efektif untuk mengejar
tujuan (Idan & Margalit, 2013).
Untuk tujuan jangka pendek yaitu membeli barang tertentu, partisipan sudah dapat merencanakan
jalan untuk mencapainya seperti menyisihkan uang untuk membayar cicilan dan menabung. Jalan atau
strategi tersebut sudah dilakukan, adapun hambatan yang ditemui, mereka dapat mencari jalan keluar
dan tetap mengarahkan diri untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa agency
thinking penting guna mengarahkan pemikiran pada tujuan, pemikiran agensi juga berperan secara
khusus ketika orang menghadapi hambatan (Snyder, 2002).
Pada penelitian ini ditemukan adanya kebutuhan pekerja anak untuk bersosialisasi dengan teman
sebaya yang tidak dapat terwujud secara memadai. Pekerja anak masih dalam usia sekolah dan masih
termasuk dalam kategori remaja. Bila merujuk pada tugas perkembangan remaja menurut William
Kay, bahwa remaja dalam tahap ini mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan
bergaul dengan teman sebaya baik secara individual maupun kelompok. Selain itu, Havighurst juga
menyebutkan bahwa tugas perkembangan remaja yaitu belajar untuk memiliki peranan sosial dengan
teman sebaya, baik teman sejenis atau lawan jenis. Gunarsa dan Gunarsa juga menyebutkan salah
satu ciri-ciri remaja sangat membutuhkan teman (Putro, 2017). Namun, adanya keterbatasan waktu
dan ruang karena bekerja, membuat pekerja anak yang sebenarnya membutuhkan sosialisasi dengan
teman sebayanya tidak dapat melakukannya sesuai tugas perkembangan remaja pada umumnya.
SIMPULAN
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja anak memutuskan berhenti atau tidak melanjutkan
pendidikan mereka dan kemudian bekerja. Faktor-faktor tersebut antara lain kesulitan ekonomi,
kekhawatiran orang tua bila anak melanjutkan sekolah di kota lain, kurangnya minat sekolah, tradisi
masyarakat di kota tertentu, dan pengaruh teman sebaya. Akibat tidak melanjutkan sekolah, ada
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beberapa tanggapan negatif yang diberikan lingkungan kepada beberapa partisipan sehingga membuat
partisipan merasa sedih, rendah diri, dan bahkan cemas akan pekerjaannya kelak. Namun berbeda
dengan salah satu partisipan, ia tidak merasa sedih atau rendah diri, karena peran lingkungan yang
memang menganggap normal dan sudah menjadi kebiasaan anak tidak melanjutkan sekolah kemudian
bekerja. Adanya reaksi emosi yang ditunjukkan partisipan kemudian direspon dengan pembentukan
mekanisme pertahanan diri, melalui rasionalisasi dan supresi.
Gambaran hope pada pekerja anak yang putus sekolah ditunjukkan melalui tiga pola tujuan, yaitu
tujuan internal ke dalam diri, tujuan internal ke luar diri, dan tujuan jangka pendek. Dalam upaya
memenuhi tujuan tersebut, pekerja anak memikirkan rencana-rencana tertentu yang mungkin dapat
dilaksanakan. Pada tujuan-tujuannya, pekerja anak lebih dapat mengkonsepkan strategi untuk tujuan
meringankan beban orang tua dan tujuan jangka pendek. Sementara itu, tujuan akan career goals
mereka belum secara baik mengkonsepkan rute-rute yang memungkinkan dan belum mengarahkan
diri untuk memulai atau melaksanakan rute yang telah dipikirkan secara berkelanjutan.
Kemudian yang terakhir adalah pekerja anak yang masih dalam kategori remaja menunjukkan adanya
kebutuhan untuk bergaul atau bersosialisasi dengan teman sebaya. Namun, karena adanya
keterbatasan waktu dan ruang karena bekerja, kebutuhan sosial tersebut agaknya tidak berjalan
seperti anak-anak seusianya.
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Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai masukan untuk pengembangan
penelitian yang akan datang dan pihak terkait:
1. Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut pembentukan orientasi masa
depan di daerah dengan tradisi anak tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih
bekerja.
b. Penelitian selanjutnya dapat melakukan proses wawancara dengan partisipan di tempat
dan waktu memadai yaitu di luar jam kerja partisiapn, serta dapat memperluas lingkup
partisipan yang terlibat.
2. Bagi Pihak Terkait
Bagi orang tua, sekolah, atau orang-orang di sekeliling anak/remaja untuk dapat lebih
mempromosikan pikiran penuh harapan dengan menerapkan pemikiran penuh harapan dan
memberikan dukungan sosial.
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