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ABSTRAK 

 
NURUL AINI ROHMATIN. D31209026; Dampak Negatif Pergaulan Anak 
PutusSekolahTerhadap Minat Belajar SiswaYang Masih Sekolah di Desa 
SukosariKecamatanMantup Kabupaten Lamongan,Pendidikan Agama Islam. 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. 
 Pergaulan adalah maslah utama yang menentukan anak/siswa dalam 
berhasil atau tidaknya di dunia pendidikan, jika sehari-harinya si anak bergaul 
dengan teman-temannya yang buruk maka yang di hasilkan pada pada diri anak 
tersebut juga demikian, pergaulan yang jauh dari pengawasan orangtua akan 
membuat si anak lebih menikmati dalam bergaul dengan siapa saja hingga lupa 
waktu untuk belajar. Anak-anak yang masih sekolah di Desa Sukosari sering kali 
bergaul dengan teman-temannya yang putus sekolah sehingga mereka pun jadi 
malas untuk pergi kesekolah/belajar, karena mereka lebih banyakmenghabiskan 
waktunya untuk bermain.Jika orangtua mereka tidak memperhatikan anaknya 
maka hal tersebut menjadi kendala pada minat belajar pada anak-anak yan masih 
sekolah di Desa Sukosari.Atas dasar inilah penulis menarik penulis mengambil 
objek penelitian skripsi ini di Desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan dengan 
judul “Dampak Negatif Pergaulan Anak PutusSekolahTerhadap Minat Belajar 
Siswa YangMasih Sekolah di Desa SukosariKecamatanMantup Kabupaten 
Lamongan”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana 
pergaulan anak-anak yang putus sekolah di Desa SukosariKec. Mantup Kab. 
Lamongan?(2). Bagaimana minat belajar siswa yang masih sekolah di Desa 
SukosariKec. Mantup Kab. Lamongan?(3). Bagaimana dampak negatif 
pergaulananak putus sekolah terhadap minat belajar siswa yang masih sekolah di 
Desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan? 
 Sedangkan tujuan penelitiannya adalah:(1) Untuk mendeskripsikan 
pergaulan anak-anak yang putus sekolah  di desa sukosari. (2) Mengetahui reaksi 
perubahan sikap pada minat belajaranak atau siswa setelah bergaul dengan 
teman-temannya  yang putus sekolah di desa sukosari.(3) mengetahui upaya yang 
di lakukan tokok agama dalam masalah tersebut. 

Setelah melakukan penelitian maka Hasil yang didapat adalah 
pergaulan anak-anak yang putus sekolah menjadi dampak negatif pada  minat 
belajar siswa yang masih sekolah di Desa Sukosari Kec. Mantup Kab. 
Lamongan, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan angket 
menyatakan bahwa minat belajar siswa yang masih sekolah di Desa Sukosari 
tegolong sangat rendah, karena kondisi lingkungan seperti pergaulan yang buruk, 
masyarakat dan orangtua yang minim untuk memperhatikan proses pendidikan 
anak.  
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Skripsi 

yang berjudul:“Dampak Negatif Perilaku Anak Putus Sekolah Terhadap Minat 

Belajar Siswa Yang Masih Sekolah di Desa Sukosari Kecamatan Mantup 

Kabupaten Lamongan”. Yang mana ini diajukan sebagai tugas akhir program 

sarjana strata satu pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sekaligus untuk menambah khazanah 

keilmuan terhadap penelitian ini. 

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada sang 

revolusioner, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik sekaligus pembawa 

rahmat bagi seluruh alam dalam bingkai “ Dinul Islam”.  

Ungkapan terimakasih yang tak mendalam tidak lupa penulis sampaikan 

kepada: 

1. Bapak DR.H.Ali Mudlofir,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

2. Bapak Syaifuddin,M.Pd.I selaku Ketua Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

3. Bapak Drs.H.Nawai M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam penulisan 

skripsi ini. 
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4. Ibu Jainten S.Pd, selaku Kepala Desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lmaongan. 

5. Segenap dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama 

dibangku perkuliahan. 

6. Sahabat karibku dan semua rekan yang memberikan motivasi semangat 

kepada penulis. 

  Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis berikan selain do’a semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya dan memberikan imbalan yang 

lebih baik kepada semua pihak yang bersangkutan, yang telah banyak berjasa 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Jazakumullah Ahsanal Jaza₆.  

  Selanjutnya, Tiadak ada manusia yang sempurna, itulah yang bisa 

penulis sampaikan dengan berbagai keterbatasan penulis dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini. Oleh karena itu, 

penulis tetap membuka hati untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi perbaikan penulis di masa mendatang. 

  Akhirnya, penulis berharap semoga sekripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak tertama pelaku dunia pendidikan. Aamiin Ya Rabbal „Alamin.  

 

       Surabaya, 3 Juni 2013 
         
        Penulis 

 
 




