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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh bimbingan orang tua 

terhadap pendidikan anak keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus. Permasalahan yang muncul adalah “Apakah bimbingan orang tua memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pendidikan anak keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus?”. Berdasarkan permasalahan yang diajukan tersebut, maka hipotesis yang 

muncul adalah terdapat pengaruh bimbingan orang tua terhadap pendidikan anak keluarga buruh tani di 

Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Untuk memecahkan permasalahan dan 

membuktikan hipotesis yang diajukan, penulis skripsi mengadakan penelitian di Desa Sukaraja 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh keluarga buruh tani yang ada di Desa Sukaraja Semaka 

Kabupaten Tanggamu. Dalam penelitian ini, penentuan sampel diambil dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengukuran data yang pokok. Sampel pada penelitian ini yaitu anak 

keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang berumur 12-21 

tahun sebanyak 20 responden. Metode penelitian ini adalah dengan deskriptif pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengambilan sampel yaitu  convenience sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan orang tua memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pendidikan anak. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji regresi dengan menggunakan uji t didapat t-

hitung 2,485 dan t-tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,734, karena t-hitung > t-tabel maka 

kesimpulannya adalah bimbingan orang tua memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan 

anak keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether or not there is an influence of parental guidance on the 

education of children of farm workers’ families in Sukaraja village Semaka district Tanggamus regency. 

The problem that arises is “Does parental guidance have a significant influence on the education of the 

children of farm workers’ families in  Sukaraja village Semaka district Tanggamus regency?” Based on 

the problems posed, the hypotesis that arises is that there is an effect of parental guideance on the 

education of the children of farm workers’ families in  Sukaraja village Semaka district Tanggamus 

regency. To solve the problem and prove the proposed hypothesis, the thesis writer conducted a research 

in Sukaraja village Semaka district Tanggamus regency. 

The population of this research is the entire family of farm workes’ in Sukaraja bush village 

Semaka district Tanggamus regency. In this study, the determination of the sample was taken from one 

population and used a questionnaire as the main data measurement tool. The sample in this study were 

the children of families of farm workes in Sukaraja village Semaka district Tanggamus regency aged 12-

21 years as many as 20 respondents. This research method is descriptive with quantitative approach, and 

the sampling technique was isswed from convenience sampling. 

The results of the study indicate that parental guidance has a significant influence on children’s 

education. This is shown from the results of the regression test using the t-test obtained t-count 2,485 and 

t-table at a significance level of 5% of 1,734 because t-count > t-table, the conclusion is that parental 

guidance has a significant influence on the education of family children farm laborers in Sukaraja village 

Semaka district Tanggamus regency. 
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viii 

 

MOTTO 

 

 
َٰٓ اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ َعَلۡيَها َملَ  َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ قُوَٰٓ ئَِكةٌ يَ 

  (٦ِغََلٞظ ِشَداٞد َّلَّ يَۡعُصوَن ٱللَّهَ َمآَٰ أََمَرُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن )التحريم : 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.  

(Q.S. At-Tahrim: 6)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta,1969), hal.560 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, 

maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul 

skripsi yang dimaksudkan adalah Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Pada 

Keluarga Buruh Tani Di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten  Tanggamus. Adapun 

pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut: 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh 

adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 2 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yan kepada seorang 

individu atau kelompok dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya 

sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya 

dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku, agar mereka memperkembangkan 

potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka 

dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang 

lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.3 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), 

yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses 

perbuatan dan cara mendidik.Keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan darah atau 

perkawinan atau yang menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi mendasar keluarga, bagi para 

anggotanya yang berada dalam satu atap dan satu tujuan.4 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia buruh adalah  orang yang bekerja untuk orang lain 

dengan mendapat upah. Sedangkan tani adalah sebuah mata pencaharian atau pekerjaan dalam bentuk 

bercocok tanam. Buruh tani berbeda dengan petani. Buruh tani adalah keluarga yang bekerja dilahan atau 

sawah orang lain dengan mendapat upah sesuai dengan hasil yang dikerjakannya. Buruh tani tidak 

memiliki lahan atau sawah sendiri.5 

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap 

Pendidikan Anak Pada Keluarga Buruh Tani Di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus adalah untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh dari bimbingan orang tua terhadap 

pendidikan anak keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

 

 

                                                            
2 Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang Widyakarya, hal. 243 
3 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta,2013), cet. 3, hal. 94 

4 Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang Widyakarya, hal. 168 
5 Sucipto Suntoro, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hal. 82 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pertama kali dimulai dari keluarga, dimana anak-anak menerima dari keluarga, dimana 

anak-anak menerima dari apa yang dilakukan oleh kedua orangtua nya dengan cara menerima dan meniru 

apa yang didapat. Pendidikan yang diterima oleh anak dalam keluarga akan membentuk kepribadiannya. 

Dalam keluarga pendidikan yang ditanamkan lebih bersifat pada pembentukan watak, agama dan 

spritualnya. Kesemua itu tumbuh dalam pengasuhan orangtua, sebelum mengenal pada lingkungan yang 

lebih luas. Pendidikan dalam keluarga adalah sebagai pendidikan pertama dan utama terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani setiap anak. Setiap orangtua bertanggung jawab untuk mendidik anak-

anaknya agar mengenal Allah sehingga mereka mampu mewarisi dan mengembangkan tugas kehalifahan 

secara berkesinambungan.6 

Bimbingan orangtua terhadap anak antara lain mengajari anak cara bergaul, cara berinteraksi dengan 

sopa santun, sikap toleransi, dan ketaatan dengan perintah orangtua. Anak merupakan tanggung jawab 

orangtuanya kemudian sikap anak yang tergolong kurang baik akan menjadi kebiasaan dan apabila 

kebiasaan itu berubah menjadi akhlak tidak baik maka akan berpengaruh pada saat anak beranjak dewasa. 

Orang tua bila terbiasa menanamkan semua hal yang baik kepada anak yang berdasarkan nilai-nilai 

agama, maka kebiasaan berbuat baik akan terus berlanjut hingga anak beranjak ke usia remaja, dewasa 

dan seterusnya.7 Dengan keteladanan, kebaikan akan cepat diikuti dan memberikan pengaruh yang kuat 

bagi anak. Seorang anak akan terbiasa melaksanakan ajaran Islam manakala ia melihat dan mendapati 

kedua orangtuanya melazimkan dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak dari sejak kecil. 

Orang tua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan perlu terus-menerus untuk mendorong, 

membimbing, memotivasi dan memfasilitasi demi tercapainya pendidikan anak yang baik. 

Bimbingan dapat diartikan juga suatu kegiatan pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan 

yang bertujuan membantu anak yang secara sadar dilakukan oleh orangtua untuk mengoptimalkan 

perkembangan jasmani dan rohani anak menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Suasana 

emosional didalam rumah, dapat sangat merangsang perkembangan otak anak yang sedang tumbuh dan 

mengembangkan kemampuan mentalnya. 

Bimbingan orang tua dalam mendidik anak harus benar dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya agar anak tersebut kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan dapat menjadi 

warga Negara yang baik. Oleh karena itu pendidikan orang tua di rumah (informal), guru sebagai 

pendidik di sekolah (formal) sangat penting, karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi 

anak. Fungsi pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah tanggung jawab orang tua 

sebagai pendidik di rumah (informal). 

Pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan 

yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh orang tua maka akan 

semakin memperluas dan melengkapi pola berpikirnya dalam mendidik anaknya. Kondisi yang berupa 

latar belakang pendidikan orang tua merupakan satu hal yang pasti ditemui dalam pengasuhan anak. 

Rendahnya latar belakang pendidikan orang tua keluarga buruh tani  menyebabkan minimnya 

pengetahuan pendidikan anak dan kurangnya perhatian orang tua untuk mengajarkan pendidikan kepada 

anak dikarenakan kesibukan orang tua dalam bekerja, sehingga orang tua melepaskan tanggung jawab 

                                                            
6  Ahmad Tafsir, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), cet. Ke-3, hal. 35 
7 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hal.25 
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penuh pendidikan anak kepada sekolah. Meskipun sekolah merupakan pengganti peran dari orang tua 

dengan demikian ketika anak berada diluar sekolah orang tua diharapkan dapat memperhatikan 

perkembangan anaknya baik dari segi akhlak ibadah maupun sampai pelajarannya, karena hakikatnya 

orang tua adalah pendidik pertama bagi anaknya. 

 Mengacu uraian singkat diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Keluarga Buruh Tani Di Desa 

Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalahnya adalah: 

a. Kurangnya perhatian orang tua untuk mengajarkan pendidikan kepada anak dikarenakan 

kesibukan orang tua dalam bekerja. 

b. Rendahnya latar belakang pendidikan orang tua menyebabkan minimnya pengetahuan tentang 

pendidikan anak  sehingga akan menimbulkan krisis pola berpikir yang akan menyebabkan 

kerusakan dan kejahatan ditengah-tengah masyarakat. 

c. Kurangnya  pemahaman dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak anak sehingga 

diserahkan pada pihak sekolah atau lembaga pendidikan. 

2. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak mengalami perluasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada: 

a. Keluarga yang diteliti adalah keluarga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Sukaraja 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

b. Bimbingan orang tua yang dimaksud disini adalah pembiasaan orangtua dalam mendidik 

pendidikan anak yakni pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, 

pendidikan psikis dan pendidikan sosial.  

c. Anak yang dimaksud adalah anak yang masih sekolah dengan rentang usia 12-21 tahun. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yakni apakah 

bimbingan orang tua memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan anak pada keluarga 

buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh bimbingan 

orang tua terhadap pendidikan anak pada keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penulis mengharapkan dari penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan 

keilmuan serta pemikiran bagi penulis mengenai bimbingan orang tua terutama bimbingan orang 

tua terhadap pendidikan anak pada keluarga buruh tani. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan memberikan 

pemahaman terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan bimbingan orang tua terhadap 
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pendidikan anak dalam keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi almamater 

sebagai bahan refrensi kajian untuk penelitian selanjutnya. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai bahan pembanding dan bahan kajian dalam penyusunan data penulisan proposal skripsi ini, 

maka peneliti mengulas dan membahas beberapa jurnal berikut ini:  

1. Ribut Suprapto dan Dwi Maria Ulfa, “Pengaruh Statistik Bimbingan Orang Tua Terhadap 

Pendidikan Anak Di Masa Covid-19”. Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, Vol. 1, data 

analisis secara kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat efektifitas yang signifikan 

bimbingan orang tua berpengaruh terhadap pendidikan anak di masa virus covid-19 didesa Tri 

Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.8 

Perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian penulis: 

a. Penelitian orang lain menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi, penelitian 

penulis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

b.  Penelitian orang lain sampelnya berjumlah 30 orang , sampelnya berjumlah 20 orang. 

c. Penelitian orang lain metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 

kuesioner. Penelitian penulis metode pengumpulan data  dengan observasi, kuesioner dan 

dokumentasi. 

2.   Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (studi 

pada masayarakat dayak di kecamatan halong kabupaten balangan)”. Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaran, Vol. 7, data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan 

bahwa pemahaman orang tua suku Dayak di Kecamatan Halong termasuk kategori baik, mereka 

umumnya memahami bahwa pendidikan itu sangat penting.9 

 Perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian penulis: 

a. Penelitian orang lain menggunakan metode kualitatif, penelitian penulis menggunakan 

metode kuantitatif. 

b. Penelitian orang lain metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Penelitian penulis metode pengumpulan data  dengan observasi, kuesioner 

dan dokumentasi. 

c. Penelitian orang lain tujuannya untuk mengetahui pemahaman orang tua terhadap 

pendidikan anak. Penelitian penulis tujuannya untuk menguji pengaruh orang tua terhadap 

pendidikan anak. 

                                                            
8 Ribut Suprapto dan Dwi Maria Ulfa, Pengaruh Statistik Bimbingan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Masa 

Covid-19, Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, Vol. 1 Tahun 2021 

9 Rabiatul Adawiah , Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (studi pada masayarakat 

dayak di kecamatan halong kabupaten balangan),  Jurnal Pendidikan Kewarganegaran, Program Studi PPKN FKIP ULM 
Banjarmasin, Vol. 7, Tahun 2007. 
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3. Damasus Dio Rhizalino, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Buruh Tani Desa Srigading 

Kabupaten Bantul”. Jurnal Kebijakan Pendidikan, Vol. V, data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa keluarga buruh tani mempraktikkan pendidikan anak 

secara alami dengan disertai perhatian orangtua yang masih terkendala masalah waktu dan 

pengetahuan. Pola pendidikan  yang diterapkan adalah demokratis dengan menyertakan hadiah 

dan peringatan sebagai alat pendukung pendidikan anak. Adapun faktor yang mempengaruhi 

pola pendidikan adalah keterbatasan kemampuan orangtua, waktu pekerjaan yang cukup lama, 

dan ekonomi orangtua yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. 10 

 Perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian penulis: 

a. Penelitian orang lain menggunakan metode kualitatif, penelitian penulis menggunakan metode 

kuant itatif. 

b. Penelitian orang lain bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan anak dalam keluarga buruh 

tani, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola bimbingan orang tua pada 

akhlak anak keluarga buruh tani. 

4. Ulfa Adilla, Lukman Lukman dan Feri Noperman, “Analisis Peran Orang Tua Dalam Pendidikan 

Anak Menurut Islam Dalam QS. Luqman”. Jurnal Riset Pendidikan Dasar, Vol. 3. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat peran orang tua sebagai teladan dalam surat Luqman ayat 13, 16, 

17, 18, dan 19 menggunakan metode pendidikan keteladanan dan metode nasihat serta terdapat 

konten pendidikan akidah, pendidikan akhlak, da pendidikan ibadah.11 

 Perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian penulis: 

a. Penelitian orang lain menggunakan metode kualitatif, penelitian penulis menggunakan metode 

kuantitatif. 

b. Penelitian orang lain analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian 

penulis menggunakan metode uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. 

c. Penelitian orang lain metode pengumpulan data dengan studi pustka dengan sumber data 

primernya yaitu Al-Qur’an dan Terjemahannya, dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Penelitian 

penulis metode pengumpulan data  dengan observasi, kuesioner dan dokumentasi. 

5. Yulia Rahayu, “ Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Ke luarga Petani Di Desa Mekar 

Baru”. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran khatulistiwa, Vol. 2. Hasilnya menunjukkan bahwa 

keteladanan orang tua cukup baik karena dalam kesehariannya orang tua memberikan 

pendidikan keimanan, pendidikan intelektual, pendidikan akhlak, pendidikan psikis, dan 

pendidikan sosial.12 

                                                            
10 Damasus Dio Rhizalino, Pendidikan Anak dalam Keluarga Buruh Tani desa Srigading Kabupaten Bantul, Jurnal 

Kebijakan Pendidikan . Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. V Tahun 2016. 

11 Ulfa Adilla, Lukman Lukman dan Feri Noperman, Analisis Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Menurut Islam 

Dalam QS. Luqman, Jurnal Riset Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkullu, 
Vol. 3 Tahun 2017. 

12 Yulia Rahayu, Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Ke luarga Petani Di Desa Mekar Baru, Jurnal 
Pendidikan dan Pembelajaran khatulistiwa, Program Studi Sosiologi FKIP Untan, Vol. 2 Tahun 2014. 
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    Perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian penulis: 

a. Penelitian orang lain menggunakan metode kualitatif, penelitian penulis menggunakan 

metode kuantitatif. 

b. Penelitian orang lain analisis datanya menggunakan model Miles and Huberman yaitu data 

colection, data reduction, data display, concluction drawing/verification. penelitian penulis 

menggunakan metode uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. 

c. Penelitian orang lain metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Penelitian penulis metode pengumpulan data  dengan observasi, kuesioner dan 

dokumentasi. 

H.   Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

    Bab ini berisi teori yang digunakan dan pengajuan judul 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji 

validitas dan realibilitas data, serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP  

  Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pengajuan hipotesis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa bimbingan orang tua memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pendidikan anak  keluarga buruh tani di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil uji korelasi sebesar 0,505 yang artinya korelasinya cukup 

kuat antara variabel bimbingan orang tua dengan pendidikan anak keluarga buruh tani di Desa 

Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.  

Dan dari hasil perhitungan t hitung > t tabel (2,485 > 1,734) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,003 < 0,05), maka Hₐ diterima dan H₀ ditolak, sehingga bimbingan orang tua memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan anak pada keluarga buruh tani di Desa Sukaraja 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Dimana koefisien determinasinya sebanyak 25,5% 

kontribusi variabel bimbingan orang tua terhadap pendidikan anak. Jadi semakin tinggi bimbingan 

orang tua yang diberikan kepada anak maka akan memberikan motivasi bagi anak untuk dapat 

menempuh pendidikan  ketingkat yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan pada anak tersebut. 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang bimbingan orang tua 

terhadap pendidikan anak, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya: 

1. Bagi Orang Tua 

a. Sebagai orang tua, buruh tani hendaknya membagi waktu dengan lebih baik lagi untuk lebih 

memperhatikan anak-anaknya. Membagi peran ayah dan ibu untuk memberikan pendidikan 

anak yang lebih baik lagi. Jangan sampai orang tua lengah dan menyebabkan penyimpangan 

perilaku terhadap anak-anak. Penerapan pendidikan anak dalam keluarga dapat mengurangi 

permasalahan penyimpangan perilaku pada anak-anak. 

b. Orang tua dalam menanamkan pendidikan pada diri anak, harus dilakukan sedini mungkin 

yaitu dengan cara mengadakan kegiatan bimbingan yang berarti orang tua mendidik, 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan, kemandirian sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan setempat dan 

masyarakat. 

c. Harus dihindari oleh orang tua adalah bimbingan yang terlalu berlebihan, karena segala 

sesuatu yang berlebihan akan menjadi tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja. Jika orang 

tua terlalu ketat atau kaku memberikan peraturan pada anak sehingga mengekang 

kebebasannya bisa membuat anak menjadi tergantung pada orang tua dan tidak bisa 

membuat keputusan sendiri. Sedangkan jika anak dibiarkan terlalu bebas akan menjadi tidak 

tahu aturan. Bimbingan harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh anak. 

d. Orang tua yang hakikatnya adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya, sebaiknya orang tua 

tidak melepaskan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Karena sekolah merupakan 

pengganti peran dari orang tua, dengan demikian ketika anak berada diluar sekolah orang tua 
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diharapkan dapat memperhatikan perkembangan anaknya baik dalam segi akhlak, ibadah 

sampai pelajarannya. 

e. Pada dasarnya tidak ada bimbingan yang benar atau salah terhadap anak. Bimbingan yang 

paling tepat adalah menyesuaikannya dengan situasi dan kemampuan yang dimiliki anak. 

Setiap orang tua punya ciri kahs sendiri dalam membimbing anaknya. Jadi orang lain tidak 

punya hak untuk mengatakan apakah hal itu benar atau salah. Meski demikian tetap ada cara 

yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan anak dan norma-norma yang ada 

dimasyarakat. 

2. Bagi Anak 

a. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan ditangan anak-anak juga bangsa akan tegak 

atau hancur, hendaknya anak-anak belajar pendidikan yang mulia sedini mugkin dengan 

memilih lingkungan pergaulan yang baik karena tidak jarang lingkungan pergaulan bisa 

menjerumuskan kepada perbuatan yang melanggar norma dan agama. 

b. Hendaknya seorang anak  selalu patuh dan taat kepada peraturan yang diberikan oleh orang 

tua, selagi perintah itu baik dengan ajaran Islam dan norma yang berlaku. 

c. Janganlah merasa takut untuk berkomunikasi, baik dengan dengan orang tua maupun guru. 

Ungkapkanlah masalah dan perasaan serta kejanggalan yang membuat tidak nyaman. 

3. Bagi Pihak Sekolah 

a. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga hendaklah memperhatikan 

dengan baik pendidikan anak terutama yang memiliki akhlak yang kurang baik atau yang 

memiliki rendahnya kesadaran untuk mempunyai akhlakul karimah. 

b. Sebagai lembaga yang penting dalam membentuk kepribadian siswa menjadi seseorang yang 

lebih baik dari sebelumnya dan menginginkan siswa agar menjadi orang yang berguna bagi 

dirinya sendiri, orang lain, nusa dan bangsa. Oleh karena itu diharapkan dapat mendukung 

segala hal yang dapat mengembangkan potensi siswa-siswinya khususnya dalam aspek 

pembelajaran. 

c. Hendaknya lebih memperhatikan hubungan antara orang tua dengan anak ataupun 

sebaliknya, baik itu yang terjalin baik atau kurang baik antara anak dengan orang tua dan 

dapat memberikan jalan keluar atau solusi yang baik terhadap permasalahan yang sedang 

siswa hadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
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