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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat penting

bagi terbangunnya sebuah peradaban suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia

banyak mengalami masalah terutama dalam mutu pendidikan. Dengan demikian

cukup beralasan apabila pendidikan harus mendapatkan perhatian yang cukup

serius, lebih-lebih bagi kalangan pendidik maupun calon pendidik.

Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bertujuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan,

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Berdasarkan tujuan tersebut maka

setiap pembelajaran diharapkan semua siswa dapat menguasai ilmu yang

dipelajari dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari -hari.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk

menghantarkan peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang

dimilikinya. Secara lebih spesifik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 menjelaskan bahwa salah satu jenjang  pendidikan di Indonesia yakni

Sekolah Dasar (disingkat SD). Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada

pendidikan  formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun.
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mulai dari kelas 1 sampai kelas VI. Tujuan Pendidikan Dasar yakni memberi

bekal  kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya

sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia

serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

Orang tua adalah komponen yang terdiri dari ayah dan ibu. Dan

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk

sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh

dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tertentu yang menghantarkan

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat (Sudirman, 1991 : 11). Perhatian

orang tua dalam aktivitas belajar anak sangat diperlukan dalam perkembangan

pribadi anak. Maka orang tua sangat berperan memberikan pengarahan tuntunan

kepada anak sehingga anak tidak segan-segan untuk belajar dengan baik dan

teratur. Menurut Kartono Kartini (1990: 111) bentuk perhatian orang tua terhadap

anak dapat berupa pemberian bimbingan, pengawasan terhadap belajar. dan

penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar.

Pemberian bimbingan adalah bantuan yang diberikan orang tua kepada

anaknya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Memberikan

bimbingan kepada anak merupakan kewajiban orang tua. Bimbingan belajar

terhadap anak berarti pemberian bantuan kepada anak dalam membuat pilihan-

pilihan secara bijiksana dan dalam penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan

hidup, agar anak lebih terarah dalam belajarnya dan bertanggung jawab dalam

menilai kemampuannya sendiri dan menggunakan pengetahuan mereka secara

efektif bagi dirinya. Anak sangat memerlukan bimbingan dari orang tua. Terlebih
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lagi dalam masalah belajar. Untuk itu orang tua perlu memberikan bimbingan

kepada anak selama ia belajar.

Karena adanya perbedaan yang cukup mendasar antara wajib belajar yang

diterapkan di Indonesia dan wajib belajar yang diselenggarakan di negara maju.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur formal dan non formal dan pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan. Kedua jenis jalur pendidikan tersebut dapat saling melengkapi dan

memperkaya (Hasbullah, 2005).

Pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur,

bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yng setaraf

dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP

No. 15 Tahun 2005 tentang “Standar Nasional Pendidikan”, yang dimaksud

dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan sangatlah penting dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia untuk masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Pendidikan

merupakan usaha sebagai penunjang keberhasilan pembangunan bangsa baik dari

pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal.

Keberlanjutan pendidikan adalah suatu sistem atau cara yang akan

menampakkan apakah pendidikan seseorang bisa lanjut ke jenjang yang lebih

tinggi atau sebaliknya, tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Manusia

yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tidak akan mengembangkan
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kebudayaan yang dimilikinya. Banyaknya jumlah anak yang tidak melanjutkan

sekolah akan menyebabkan masalah baru, baik itu berkaitan dengan dunia

pendidikan maupun permasalahan di luar dunia pendidikan. Anak yang tidak

melanjutkan sekolah sudah pasti akan menyebabkan putus sekolah. Anak tidak

melanjutkan sekolah adalah berhentinya siswa setelah selesai menempuh lembaga

pendidikan formal. Anak yang tidak melanjutkan sekolah sudah pasti akan

menyebabkan anak putus sekolah.

Ada banyak potensi yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan yaitu

diantaranya, bisa berupa hambatan dalam menempuh pendidikan, keadaan

ekonomi keluarga, atau bahkan pemikiran masing – masing individu tentang

seberapa jauh pemahaman mereka dalam hal pendidikan. Faktor-faktor yang

mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak adalah sebagai berikut:

Faktor–faktor tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal

(keluarga dan orang tua) dan faktor eksternal (lingkungan serta sarana informasi).

Faktor internal terdiri dari beberapa hal yaitu umur orang tua, tingkat pendidikan

orang tua, dan status sosial. Faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah,

informasi terhadap pendidikan, sarana pendidikan, serta jarak sarana pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan

penelitian tentang “ perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak di SD

Inpres  Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagaimanakah perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak di

SD Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa. “

2. Bagaimanakah hambatan perhatian orang tua terhadap keberlanjutan

pendidikan anak di SD Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perhatian orang tua dan keberlanjutan

pendidikan anak di SD Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hambatan perhatian orang tua dan

keberlanjutan pendidikana anak di SD Inpers Sungguminasa 1 Kabupaten

Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran kepada para

orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan anaknya khususnya pada

jenjang pendidikan sekolah dasar. Selain para orang tua, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mendukung pemerintah

khususnya pemerintah daerah, dalam menyusun suatu program yang berkontribusi

bagi pemerataan pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan wilayah

pedesaan. di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan tentang penelitian ilmiah, khususnya di bidang pendidikan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

a. Memberikan masukan mengenai perhatian orang tua dan keberlanjutan
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pendidikan anak.

b. Dapat memperkaya wacana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan

tentang perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhamadiyah Makassar

Mengembangkan ilmu pngetahuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil

penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang

perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak.

b. Bagi sekolah

Dengan mengetahui perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan

anak diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan di sekolah tersebut.

c. Bagi orang tua.

Sebagai masukan dalam usaha meningkatkan prestasi belajar dengan

mengetahui perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak, oran

tua dapat memperhatikan hal tersebut guna menunjang prestasi belajar

yang maksimal agar anak dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.

d. Bagi siswa

Dengan mengetahui perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan

anak diharapkan prestasi belajar siswa akan meningkat sehingga siswa

tersebut lebih semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih luas.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

a. Ali, Mustafa Kamal. 2013. “Pengaruh peran orang tua terhadap prestasi

belajar Siswa SDN Gisikdrono 03 Semarang”. Skripsi. Sarjana Pendidikan

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri

Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas siswa. pada siklus

satu 75% meningkat pada siklus dua menjadi 83%. Hasil tersebut sudah

memenui indikator keberhasilan yang direncanakan. Selain itu hasil

belajar siswa secara klasikal pada siklus satu 72,85% meningkat pada

siklus dua menjadi 77,14%. Dan sudah mencapai indikator ketuntasan

minimal secara klasikal yaitu ≥ 75%, sehingga penelitian dicukupkan pada

siklus dua.

b. Mujianto. 2013. “Analasis potensi keberlanjutan pendiidkan anak pada

masyarakat nelayan di kelurahan Gusung Kecamatan Ujung tanah Kota

Makassar Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi. Sarjana Pendididkan Guru

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI

Ronggolawe (UNIROW) Tuban. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pada siklus I diperoleh data bahwa hasil tes evaluasi siswa yang

mencapai KKM 70 (tuntas) sejumlah 7 siswa dan yang belum mencapai

KKM 70 (tidak tuntas) sejumlah 10 siswa dan ketuntasan klasikalnya
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c. adalah 47%. Pada siklus II diperoleh data bahwa hasil tes evaluasi siswa

yang mencapai KKM 70 (tuntas) sejumlah 15 siswa dan yang belum

mencapai KKM 70 (tidak tuntas) sejumlah 2 siswa dan ketuntasan klasikal

menjadi 88%.

2. Pengertian Perhatian Orang Tua

a) Pengertian Perhatian

Sehubungan dengan pengertian perhatian ini, maka penulis akan

mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli, yang antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Agus Suyanto dalam bukunya “Psikologi Umum” berpendapat

bahwa perhatian adalah konsetrasi jiwa atau aktivitas jiwa kita terhadap

pengertian dan sebagainya dengan mengenyampingkan yang lain-lain dari

padanya.

2) Menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya “Psikologi Pendidikan”

menerangkan, bahwa yang dimaksud perhatian adalah pemusatan tenaga

psikis yang tertuju kepada sesuatu obyek.

3) Menurut Wasty Soemanto, pengertian perhatian dibagi menjadi dua

macam, yaitu : Pertama, perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan

jiwa tertuju kepada dua obyek. Kedua, perhatian adalah pendayagunaan

kesadaran untuk menyertai sesuatu aktivitet. Dari beberapa pendapat

diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

perhatian adalah aktivitas jiwa manusia yang mengarah kepada suatu

obyek. Yang penulis maksud aktivitas jiwa disini adalah keaktifan jiwa

yang dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya.
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b) pengertian orang tua

1) Pengertian orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan

“Orang tua artinya ayah dan ibu”.

2) Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal

dengan sebutan Al-walid pengertian tersebut dapat dilihat dalam Alquran

surat Lukman ayat 14 yang Artinya: “Dan kami perintahkan kepada

manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambahdan

menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Lukman ayat

14)

3) Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan

merupakan hasil ikatan perkawinan yang sah. Orang tua memiliki

tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing

anakanaknya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian orang

tua adalah suatu komponen yang terdiri dari ayah dan ibu yang terbentuk dari

ikatan perkawinan yang sah.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian perhatian orang tua adalah

aktivitas jiwa dimana orang tua, yang terdiri dari ayah dan ibu memberikan

dorongan-dorongan ataupun arahan kepada anak-anaknya.
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c) Bentuk-Bentuk Perhatian Orang Tua

Perhatian yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu

harus sama, artinya tidak ada perbedaan, apakah karena kepandaian atau lain-lain.

Karena semua orang mempunyai kewajiban yang sama terhadap pendidikan

anak-anaknya.

Menurut Kartini Kartono (1990: 111) bentuk perhatian orang tua terhadap

anak dapat berupa pemberian bimbingan, pengawasan terhadap belajar. dan

penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah perhatian, berikut akan penulis

paparkan mengenai bentuk-bentuk perhatian yang dikemukakan oleh Wasty

Soemanto, yang antara lain sebagai berikut :

a. Menurut cara kerjanya, perhatian dibagi dua : Pertama, perhatian spontan

yaitu perhatian yang tidak disengaja atau tidak sekehendak subyeknya.

Kedua, perhatian refleksi yaitu perhatian yang sengaja atau atas kehendak

subyeknya.

b. Menurut intensiasnya, perhatian dibagi menjadi dua : Pertama, perhatian

intensif yaitu perhatian yang banyak dikuatkan oleh banyaknya

rangsangan atau keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin.

Kedua, perhatian tidak intensif yaitu perhatian yang kurang diperkuat oleh

rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas atau

pengalaman batin.

c. Menurut luasnya, perhatian dibagi menjadi dua : Pertama, perhatian

terpusat yaitu perhatian yang tertuju kepada lingkup obyek yang sangat



11

terbatas. Perhatian yang demikian itu sering pula disebut sebagai perhatian

konsentratif. Jadi orang yang mengadakan konsentrasi pikiran berarti

berpikir dengan perhatian terpusat. Kedua, perhatian terpencar yaitu

perhatian yang pada suatu saat tertuju pada lingkup obyek yang luas atau

tertuju kepada bermacam-macam obyek.

Perhatian yang demikian dapat dilakukan seorang guru di muka kelas yang

tujuan pelajaran, materi pelajaran, buku pelajaran, alat pelajaran, metode belajar

mengajar, lingkungan kelas dan tingkah laku anak didik yang cukup banyak

jumlahnya.

Untuk mencapai tujuan pengajaran,diperlukan alat pendidikan. Alat

pendidikan ada dua macam, yaitu ada yang bersifat konkrit misalnya bangku,

kapur, kurikulum dan sebagainya, dan ada juga yang bersifat abstrak yang berupa

tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tegas dilaksanakan guna

menjaga agar proses pendidikan dapat berjalan dan berhasil. Tindakantindakan

tersebut dapat berupa : peraturan-peraturan, tata tertib, juga dapat berbentuk

nasehat, tuntutan, contoh-contoh, hukuman, ancaman, ganjaran dan sebagainya.

Karena orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, maka

biasanya kegiatan mendidik itu dilaksanakan di rumah. Kemudian bentuk kegiatan

mendidik itu dapat berupa pembiasaan, pemberian contoh, dorongan, hadiah dan

hukuman.

Berdasarkan penjelasan di atas itulah, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa macam-macam atau bentuk-bentuk perhatian belajar yang diberikan orang

tua yang seharusnya diberikan kepada anaknya antara lain sebagai berikut:
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a. Bimbingan dalam belajar

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak

belajar di rumah agar mencapai tujuan belajarnya, yaitu kesabaran dan sikap

bijaksana.

1. Kesabaran

Jangan menyamakan jalan fikiran kita dengan jalan fikiran yang dimiliki

anak. Disamping itu perlu disadari, bahwa kecerdasan anakanak tidaklah sama,

walaupun usianya sama. Dengan mengetahui sifatsifat yang ada pada anak, akan

mempermudah untuk membimbingnya. Dan jangan sekali-kali membentak-bentak

pada saat anak belum mengerti tentang apa yang ditanyakannya.

Orang tua yang keras terhadap anak-anaknya jelas tidak memberikan

ketenangan dan kegembiraan, hubungan orang tua dan anak menjadi kaku dan

tidak harmonis. Karena itu proses belajar anak terhambat, sebab belajar

membutuhkan jiwa yang tenang dan gembira. Dalam suasana keluarga yang

harmonis dapat dipenuhi kasih sayang orang tua terhadap anaknya akan

menimbulkan jiwa yang tenang dan gembira.

Suasana keluarga yang selalu tegang, selalu banyak masalah diantara

anggota-angotanya, anak merasa sedih, bingung dan dirundung kekecewaan-

kekecewaan serta tekanan batin yang terus menerus. Akibatnya anak suka keluar

rumah mencari suasana baru.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kerukunan dan keserasian antara

anggota keluarga dapat menggelisahkan anak dalam belajar. Bagaimana anak

dapat belajar dengan baik, bila dalam keluarga sering terjadi pertengkaran antar
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anggota keluarga di rumah, apalagi pertengkaran ayah dan ibu. Suasana ini dapat

menghambat kegiatan belajar anak karena konsentrasi belajarnya terganggu.

Dengan kondisi demikian hasil belajar yang diperoleh oleh anak kurang bagus.

Kemajuan anak dalam belajar tidak dapat dipisahkan dalam suasana rumah

tangga. Suasana keluarga yang kacau balau dapat memberikan pengaruh yang

negatif terhadap ketenangan jiwa anak untuk belajar. Dengan sendirinya akan

menimbulkan kemalasan anak dalam belajar sehingga hasil belajarnya kurang

bagus.

Anggota keluarga harus bersabar atau melatih menahan diri, jangan ikut

memberikan gangguan dalam belajar, orang tua hendaknya peduli dan memahami

bahwa untuk belajar tekun, anak harus memiliki ketenangan suasana belajar

sehingga pikirannya dapat terpusat dalam pelajaran.

2. Bijaksana

Kita perlu bersikap bijaksana untuk mengerti kemampuan yang dimiliki

anak (masih sangat terbatas) apalagi apabila anak masih dalam usia dini. Sikap

kasar justru tidak membantu, bahkan akan menyebabkan rasa gelisah dan takut,

sehingga apa yang diperoleh dari bimbingan itu hanya akan merupakan tekanan

dalam dirinya.

Kedua faktor tersebut di atas adalah resep keberhasilan dakwa rasulullah

SAW. Di dalam menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Ke dalam

dirinya, beliau tanamkan perintah Allah yang berbunyi:
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“Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka. Sekiranya kamu berikap kasar, lagi berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu.”

Selanjutnya sikap lemah lembut dan sabarnya itu akan memantulkan sikap

bijaksana di dalam menghadapi obyek dakwah islamiyah, yaitu menyampaikan

materi dakwahnya secara metodologis disesuaikan dengan tingkat dan kadar

kemampuan kaumnya.

b. Pengawasan terhadap anak

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan dimana terdapat kesempatan yang memungkinkan

anak cenderung melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan.

Sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anakanaknya,

maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan jalan memberikan pengawasan,

baik itu terhadap individu anak itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana

anak sering bergaul dengan temantemannya. Karena tanpa kita sadari lingkungan

juga banyak memberikan pengaruh kepada anak, baik itu pengaruh positif

maupun yang negatif.

Mengenai pengawasan terhadap individu anak dapat berupa perilaku

keagamaan misalnya, pengawasan dalam ibadah shalat. Islam telah mengajarkan

bahwa sejak anak berusia 7 tahun harus sudah dilatih mengerjakan shalat, setelah

berumur 10 tahun, anak masih belum mau juga mengerjakan shalat maka sebagai

orang tua boleh memukulnya.



15

Akan tetapi sebagai orang tua di samping memberikan pengawasan, juga

harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya di suruh shalat, maka orang

tua juga harus mau shalat, apabila anak belum juga mau shalat, maka sebagai

orang tua yang baik harus memberikan pengertian- pengertian kepada anak

supaya dia mau shalat, karena pada dasarnya sikap anak selalu mencontoh semua

sikap orang tuanya.

Di samping memberikan pengawasan terhadap individu anak, juga harus

memberikan pengawasan terhadap lingkungan anak karena lingkungan dapat

membantu pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan jiwa anak.

Misalnya anak yang sering bergaul dengan lingkungan (teman, orang tua,

masyarakat) yang sering ke masjid, maka dia akan terpengaruh untuk aktif pergi

ke masjid baik itu saat berjamaahnya, mengajinya, atau kegiatan-kegiatan yang

lain. Sebaliknya anak yang terbiasa dengan pergaulan liar dengan anak nakal,

maka sedikit banyak juga akan terkena pengaruh teman-temannya sehingga

kadang ada yang menjadi anak yang brutal dan tidak mengikuti nasehat orang tua.

Oleh karena itu sebagai orang tua harus pandai-pandai mengarahkan

anaknya, agar seluruh aktivitasnya selalu mengarah kepada hal-hal yang positif

yang bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa segala gerak-gerik dan sikap orang tua harus berhati-hati

dalam berbuat dan bertindak.

c. Memberikan dorongan kepada anak

Tidak dapat kita pungkiri setiap manusia dalam melakukan suatu tindakan

pasti disadari atas adanya dorongan, baik dorongan itu berasal dari hati nurani
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maupun berasal dari lingkungan sekitar misalnya teman, saudara, orang tua,

maupun guru.

Dalam masalah perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak,

maka di situ terjadi hubungan timbal balik. Pertama dalam diri orang tua terdapat

dorongan untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada anaknya.

Misalnya orang tua mendorong anaknya agar mau mengaji di masjid dan

mereka mengharapkan agar kelak anaknya menjadi anak yang shaleh. Kedua

akibat dari adanya dorongan itu dapat menambah semangat anak untuk melakukan

perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang

tuanya baik itu dilakukan dengan terpaksa maupun suka rela.

Tanpa adanya dorongan, seorang anak akan enggan melakukan suatu

perbuatan. Misalnya orang tua menyuruh anak supaya lebih giat belajar agar nanti

dapat menjadi orang pintar, kalau sudah pintar akan mudah mencari pekerjaan,

kalau sudah mempunyai pekerjaan tentu saja akan banyak uang. Dengan adanya

dorongan inilah anak akan menjadi lebih giat belajar.

d. Pembiasaan

Sebagai orang tua harus selalu membiasakan dirinya untuk selalu berbuat,

misalnya membiasakan membaca basmallah dulu setiap mulai makan dan

membaca hamdalah setelah selesai makan. Kebiasaan yang baik harus juga

ditanamkan kepada anaknya sejak kecil.

Karena adat atau kebiasaan yang bersifat edukatif yang dilaksanakan sejak

kecil sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Pendidikan budi

pekerti yang telah dibiasakan dalam kehidupan keluarga dengan metode bimbing
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yang tepat. Maka seorang anak yang biasanya dengan akhlak yang baik niscaya di

hari tuanya akan menjadi manusia yang baik.

e. Menyediakan sarana belajar

Salah satu upaya yang harus dilakukan orang tua untuk menunjang

keberhasilan pendidikan anda adalah dengan memperhatikan sarana belajar anak.

Sarana adalah merupakan wahana yang sangat dibutuhkan anak untuk membantu

kelancaran dalam belajarnya. Tersedianya tempat belajar yang memadai dan

peralatan belajar yang cukup akan sangat membantu terhadap keberhasilan belajar

anak.

Misalnya apabila orang tua ingin agar anaknya semangat belajar, maka

orang tua menyediakan waktu Bimbel (bimbingan belajar) selain itu juga

menyediakan ruang belajar dengan alat-alat belajar yang relatif cukup.

f. Pemberian hukuman dan hadiah

Dalam suatu keluarga, tentu mempunyai aturan-aturan atau normanorma

yang bisa menjamin kelangsungan hubungan yang ada baik dalam keluarga itu.

Baik aturan itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu usaha supaya

anak-anak mentaati aturan-aturan atau norma-norma tersebut kadang-kadang perlu

diadakan hukuman.

Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nistapa atau

penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan

maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya untuk menuju ke arah

perbaikan. Mengenai hukuman ini diantara para ahli terdapat perbedaan

pendapat dalam hal pelaksanaannya :
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1) Menurut Hammudah Abdul Ati dalam Athiyah al-Abrosy, hukuman fisik

tidak boleh sampai membuat anak menderita yang hanya menunjukkan

ketidaksenangan orang tua atas perilaku anaknya.

2) Menurut Athiyah al-Abrosy, hukuman jasmani disyaratkan sebagai

berikut :

 Sebelum umur 10 tahun anak tidak boleh dipukul

 Pukulan tidak boleh lebih dari 10 kali dengan lidi atau tongkat kecil.

 Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari apa yang

dilakukan dan memperbaiki kesalahannya, tanpa perlu menggunakan

kesalahan, tanpa menggunakan pukulan atau merasakan nama baiknya.

3) Menurut al-Ghazali, dia tidak setuju dengan cepat-cepat untuk

menghukum anak yang saleh, bahkan beliau menyeruh supaya kepadanya

diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga ia

menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua

boleh memberikan hukuman kepada anaknya apabila ia mempunyai kesalahan,

tetapi dengan syarat supaya disesuaikan dengan kesalahan dan usia anak, dan

hukuman itu tidak boleh berakibat fatal tetapi justru sebaliknya dengan adanya

hukuman tersebut, akhirnya anakanak tidak mengulangi kesalahan yang pernah

dilakukan bagi anak tidak ada kesan bahwa kalau orang tua menghukumnya

karena perasaan benci tetapi sebaliknya orang tua mempunyai perasaan sayang

kepadanya.
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Misalnya, orang tua menghukum anaknya yang tidak mau shalat padahal

dia sudah berumur 10 tahun dengan pukulan. Memang benar benar seseorang

yang bersalah harus diberi ganjaran. Yang penting dengan adanya hukuman itu

akan membawa anak kepada kesadaran atas kesalahannya.

Dengan demikian adanya hukuman dalam suatu keluarga adalah

merupakan pertanda bahwa orang tua mempunyai perhatian yang sungguh

sungguh terhadap perkembangan anaknya, sebaliknya anak yang tak pernah

dihukum itu karena orang tua lalai dalam mendidik anak, sebab setiap anak

memerlukan bimbingan ke arah perkembang sosial yang wajar termasuk

perkembangan apabila ia melanggar norma-norma tertentu.

Di samping memberikan hukuman, orang tua harus pula memberikan

hadiah kepada anak yang melakukan perbuatan baik, baik itu berupa pujian atau

pemberian sesuatu yang dapat berupa hadiah. Hadiah itu tidak baik diberikan

kepada anak sebelum ia melakukan suatu tindakan tanpa harus diberi tahu terlebih

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam melakukan perbuatan yang baik itu

bukan terdorong adanya hadiah yang disediakan orang tuanya, akan tetapi karena

kesadaran walaupun setelah itu orang tuanya memberi hadiah.

Misalnya, anak yang mau belajar tekun, hal ini dilakukan hanya semata-

mata melaksanakan kewajibanya sebagai seorang pelajar harus, apabila setelah

menerima raport ternyata prestasinya baik, kemudian orang tuanya memberikan

hadiah, maka hal ini dapat lebih mendorong anak untuk lebih giat belajar.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya hadiah itu

dapat berfungsi untuk memotivasi tingkah laku anak dalam melakukan suatu
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perbuatan dan dapat dijadikan sebagai pengguna terhadap semua tingkah laku

anak.

d) Fungsi Perhatian Orang Tua

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak adalah amanat. Atas

dasar inilah maka apabila kita menghendaki agar anak kita sesuai dengan anak

yang kita harapkan, tentu saja sebagai orang tua harus pandai-pandai

memperhatikan pendidikan anaknya. Terlebih-lebih terhadap anak seusia SD,

bahwa perkembangan pada masa ini terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak

kecil baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Semakin banyak

pengalaman yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran agama) maka akan

semakin banyak unsur agama, sikap, tindakan dan caranya menghadapi hidup

akan sesuai dengan yang di ajarkan oleh rang tuanya.

Perhatian orang tua mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap

pendidikan agama anaknya, terlepas dari pekerjaan orang tua yang selama ini

mereka tekuni, baik sebagai pejabat, tani, buruh atau pekerjaan lainnya tanpa ada

perbedaan mereka mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan

agama anaknya. Oleh karena itu sebagai orang tua apabila menginginkannya

anaknya itu memiliki kepribadian yang baik, maka haruslah banyak meluangkan

waktu untuk memperhatikan anak-anaknya baik itu dilakukan dengan jalan

memberikan pengetahuan keagamaan, kebiasaankebiasaan yang baik maupun

aktivitas-aktivitas yang ada apabila memang benar-benar dipandang tidak mampu

melaksanakan pendidikan sendiri di rumah, hal ini terutama bagi orang tua yang

sering tidak ada di rumah.
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Karena kita semua mengetahui bahwa orang tua adalah pembinaan pribadi

yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup

mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung yang dengan

sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu.

Dengan demikian, berkaitan dengan masalah pendidikan pentingnya

perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak ini, Allah telah mengatur

sebagaimana tersebut dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang 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, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan” (QS. At- Tahrim : 6).35

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman kepada

Allah dan Rasulnya hendaknya sebagian kamu memberitahukan kepada sebagian

yang lain bahwa yang dapat menjaga diri kamu dari api neraka dan menjauhkan

daripadanya, yaitu dengan jalan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menuruti

segala perintahnya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu

perbuatan yang dengannya dapat menjaga dirimu dari api neraka. Dan bawahlah

kepada mereka yang demikian ini melalui nasehat dan pengajaran.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ada dua kewajiban yang

dibebankan kepada orang tua, yang dibedakan sebagai berikut : pertama orang tua

berfugsi sebagai pendidik keluarga, dan kedua orang tua berfungsi sebagai

pemikiran dan perlindungan keluarga. Sebagai pendidik, hal ini sebagaimana yang
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telah dikemukakan oleh Imam Ghozali yang dikutip kembali oleh H. Arifin,

mengemukakan sebagai

berikut :

Melatih anak adalah suatu hal yang sangat penting, karena anak sebagai

amanat bagi orang tuanya, hati anak suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari

segala ukuran serta gambaran, ia mampu menerima segala yang diukirkan atasnya

dan condong kepada segala yang dicondongkan kepadanya. Maka ia bila

dibiasakan ke arah kebaikan dan diajarkan kebaikan jadilah ia baik dan berbahagia

dunia akhirat, sedangkan ayah beserta para pendidiknya turut mendapat bagian

pahalanya. Tetapi apabila dibiasakan jelek atau dibiarkan dalam kejelekan, maka

celakanya mendapat beban dosanya. Untuk itu wajiblah wali menjaga anak dari

perbuatan dosa dengan mendidik dan mengajar berakhlak bagus, menjaganya dari

teman-temannya yang jahat-jahat dan tak boleh membiasakan anak dengan

bernikmat-nikmat. Jadi jelaslah bahwa menurut Islam mendidik anak itu

merupakan kewajiban yang harus ditunaikan orang tua terhadap anaknya.

Disamping orang tua mempunyai fungsi sebagai pendidik juga mempunyai

sebagai pemelihara atau pelindungan keluarga dimana mereka harus memelihara

keselamatan kehidupan keluarga baik materiil maupun non materil. Kemudian apa

yang dapat dipetik orang tua setelah mereka benarbenar mau memperhatikan

pendidikan agama anaknya dengan sungguhsungguh

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak agar menjadi anak yang

saleh bukan pekerjaan yang mudah dilakukan, lebih-lebih di era informasi dan

globalisasi sekarang ini, dimana anak lebih peka terhadap apa yang dlihat, dibaca



23

ataupun yang didengarnya, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Akibatnya anak mudah meniru atau mencontoh apa saja yang ia dapatkan selama

ini.

Apabila si anak meniru atau mencontoh hal-hal yang baik, maka hal itu

akan membawa kebaikan pada diri anak itu sendiri dan ini sangat dianjurkan,

tetapi jika ia meniru atau mencontoh hal-hal yang tidak baik  sehingga ia menjadi

anak yang berbudi pekerti buruk, maka hal ini akan membawah pengaruh yang

jelek terhadap diri anak itu sendiri bahkan terhadap lingkungannya. Oleh karena

itu, disinilah diperlukan perhatian khusus oleh orang tua terhadap pendidikan

agama anak. Karena dengan dasar agama inilah seorang anak dapat

mengendalikan dirinya dari pengaruhpengaruh yang buruk.

Dari beberapa uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa peranan

perhatian orang tua terhadap anak sangat penting artinya agar supaya anak selalu

terkontrol dalam segala tingkah lakunya baik itu di sekolah ataupun dalam

keluarga.

3. Keberlanjutan pendididkan anak

a. Pengertian Pendidikan

Secara sederhana pendidikan bisa diartikan sebagai usaha mengarahkan

peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga dengan memiliki

pengetahuan maka seseorang akan menjadi lebih terarah dalam menentukan

maupun mengambil keputusan. Secara etimologi pendidikan dalam bahasa yunani

faedagogi yaitu terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” diterjemahkan

membimbing, jadi faedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Jadi,
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pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses penyempurnaan diri manusia

secara terus –menerus. Ini terjadi karena secara kodrat manusia memiliki

kekurangan dan ketidaklengkapan (Doni Koesoema A, 2007).

Secara istilah menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang

“Pendidikan Tinggi”, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mendukukng sistem pendidikan nasional tersebut pemerintah

Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar sejak 2 Mei 1994,

diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar (SD) atau yang sederajat dan

setara dengan SD. Namun efektifitas program ini masih patut dipertanyakan

karena masih tingginya angka putus sekolah, hal ini dimungkinkan karena adanya

perbedaan yang cukup mendasar antara wajib belajar yang diterapkan di Indonesia

dan wajib belajar yang diselenggarakan di negara maju. Satuan pendidikan adalah

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur

formal dan non formal dan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Kedua jenis jalur pendidikan tersebut dapat saling melengkapi dan

memperkaya (Hasbullah, 2005).

1. Pendidikan Formal

Pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur,

bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yng setaraf
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dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi

akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang

dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Pendidikan formal adalah jalur

pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. sedangkan pengertian pendidikan

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Peraturan

Pemerintah No. 32 Tahun 2013).

Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang

bertujuan untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya sesuai dengan

fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, demokratif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menguasai ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani,

memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki

kepribadian yang mantap, mandiri, kreatif, serta memiliki tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa

yang cerdas dan berdaya saing di era global.

2. Pendidikan Non Formal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP

No. 15 Tahun 2005 tentang “Standar Nasional Pendidikan”, yang dimaksud

dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terdapat beberapa
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jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan non formal di

Indonesia yaitu:

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP).

Adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional di

bidang pendidikan luar sekolah. BPPLSP mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan

sumberdaya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Departemen

Pendidikan Nasional.

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB). Adalah unit pelaksana

teknis di Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB

mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah

sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi dan karakteristik propinsinya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Suatu lembaga milik masyarakat

yang pengelolaannya menggunakan asas dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM

ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga

mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM

merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar

pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang Hayat.

Lembaga PNF Sejenis Adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang

di masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan non formal berorientasi

life skills atau keterampilan dan tidak tergolong kedalam kategori-kategori diatas,

seperti: LPTM, Organisasi Perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan

lainnya.
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b. Potensi keberlanjutan pendidikan anak.

Pendidikan sangatlah penting dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia untuk masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Pendidikan

merupakan usaha sebagai penunjang keberhasilan pembangunan bangsa baik dari

pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal.

Keberlanjutan pendidikan anak adalah suatu system atau cara yang akan

menampakkan apakah pendidikan seseorang anak bisa lanjut ke jenjang yang

lebih tinggi atau sebaliknya, tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah.

Manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tidak akan

mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Banyaknya jumlah anak yang

tidak melanjutkan sekolah akan menyebabkan masalah baru, baik itu berkaitan

dengan dunia pendidikan maupun permasalahan di luar dunia pendidikan. Salah

satu contoh permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah adalah

tingginya anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang

lebih tinggi. Anak yang tidak melanjutkan sekolah sudah pasti akan menyebabkan

putus sekolah. Anak tidak melanjutkan sekolah adalah berhentinya siswa setelah

selesai menempuh lembaga pendidikan formal. Anak yang tidak melanjutkan

sekolah sudah pasti akan menyebabkan anak putus sekolah.

Ada banyak potensi yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan yaitu

diantaranya, bisa berupa hambatan dalam menempuh pendidikan, keadaan

ekonomi keluarga, atau bahkan pemikiran masing – masing individu tentang

seberapa jauh pemahaman mereka dalam hal pendidikan.
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c. Hal – hal yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan

atau mempengaruhi tingkat pendidikan. Dalam penelitian tersebut dikatakan

bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan. Faktor–faktor

tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal (keluarga dan orang tua)

dan faktor eksternal (lingkungan serta sarana informasi). Faktor internal terdiri

dari beberapa hal yaitu umur orang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan status

sosial. Faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, informasi terhadap

pendidikan, sarana pendidikan, serta jarak sarana pendidikan. Faktor-faktor yang

mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Faktor internal yang diduga berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan

anak dalam penelitian ini adalah karakteristik personal orang tua dan persepsi

terhadap pendidikan. Karakteristik personal orang tua yang diukur antara lain

tingkat pendidikan orang tua, umur orang tua, dan status sosial dalam

masyarakat.

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Menurut Gunarsa (Suryani, 2004) tingkat pendidikan secara langsung dan

tidak langsung akan menentukan baik buruknya pola komunikasi antara

anggota keluarga. Selain itu, imbas dari pendidikan orang tua akan

mempengaruhi persepsinya tentang penting atau tidaknya pendidikan,

dengan dasar pendidikan yang relatif memadai untuk mampu memberikan

makna terhadap nilai, kegunaan dan pentingnya pendidikan bagi masa
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depan anaknya sehingga kesungguhan untuk menambah wawasan dan

bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya menjadi cita-cita dan harapan

dalam hidupnya.

2. Umur Orang Tua

Selain berkaitan dengan tingkat kedewasaan teknis seseorang, usia juga

mempunyai kaitan dengan tingkat kedewasaan psikologis. Dalam hal ini

berarti semakin lanjut usia seseorang, diharapkan akan semakin mampu

menunjukkan kematangan jiwa (dalam arti semakin bijaksana), semakin

mampu berpikir secara rasional dan semakin mampu mengendalikan

emosi serta sifat- sifat lainnya yang menunjukkan kematangan intelektual

dalam psikologis, sehingga semakin tua usia seseorang, motivasi yang

dimiliki akan semakin tinggi. usia dapat mempengaruhi cara seseorang

berpikir, mempersepsi dan menyikapi sesuatu yang menjadi objeknya.

3. Status Sosial

Status (kedudukan) sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam

masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan

pergaulan, prestise, hak dan kewajibannya. Secara tidak langsung

kedudukan (status) dapat mencerminkan adanya pelapisan (stratifikasi

sosial). Untuk mempelajari stratifikasi sosial menurut terdapat tiga

pendekatan yang harus dilakukan yaitu:

1) Pendekatan objektif, yaitu menggunakan ukuran objektif berupa

variabel yang mudah diukur secara statistik seperti pekerjaan,

pendidikan, atau penghasilan.
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2) Pendekatan subjektif, yaitu kelas yang dilihat sebagai kategori sosial

dan disusun dengan meminta responden untuk menilai statusnya

sendiri

Berdasarkan hasil penelitian Suriyani (2004) di Ciamis bahwa semakin

tinggi status sosial oarng tua maka persepsi terhadap pendidikan formal akan

semakin tinggi.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak antara

lain jarak tempat tinggal dengan sarana pendidikan, jumlah jam kerja,

keterdedahan informasi, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan

lingkungan.

1. Jarak Tempat Tinggal

Jarak tempat tinggal ke sarana pendidikan sangat penting untuk

diperhatikan atau jarak ke sarana pendidikan dan pusat informasi

pendidikan penting dijadikan pertimbangan untuk menyekolahkan anak

karena menempatan anak pada sekolah tertentu dengan jarak yang jauh

dari tempat tinggal dapat mengakibatkan dalam perjalanan ke sarana

pendidikan membuatnya berfikir, terkait dengan transportasi, biaya dan

waktu pengawasan kemajuan prestasi anak.

2. Keterdedahan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian Suryani (2004) pemanfaatan media menjadi

hal yang penting dalam hal penunjang pendidikan dan semakin banyak
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informasi yang diterima oleh orang desa maka persepsi masyarakat

terhadap pendidikan formal akan semakin tinggi.

B. Kerangka Berpikir

Perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak di SD Inpres

Sungguminasa I Kab. Gowa. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk

mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan

tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat.

Kepedulian ayah dan ibu kandung secara sadar dalam upaya memperhatikan

kebutuhan anaknya atau disebut perhatian orang tua. Bentuk perhatian orang tua

terhadap anak dapat berupa pemberian bimbingan, pengawasan terhadap belajar,

pemberian hukuman dan penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar.

Pengawasan yang diberikan orang tua dimaksudkan sebagai penguat

disiplin supaya pendidikan anak tidak terbengkelai, karena terbengkelaianya

pendidikan seorang anak bukan saja akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga

lingkungan hidupnya. Pengawasan orang tua terhadap anaknya biasanya lebih

diutamakan dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui

kesulitan apa yang dialami anak, kemunduran atau kemajuan belajar anak.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya hingga akhirnya

anak dapat meraih prestasi belajar yang maksimal.

Pemenuhan belajar anak berupa ruang belajar anak, seragam sekolah,

buku-buku, alat-alat belajar, dan lain-lain, sangat penting bagi anak. Karena  akan

dapat mempermudah baginya untuk belajar dengan baik. Tersedianya fasilitas dan

kebutuhan belajar yang memadai akan berdampak positif dalam aktivitas belajar
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anak.Jika segala hal kebutuhan belajar tercukupi, maka anak tersebut lebih

bersemangat dan termotivasi dalam belajar.

Adanya pemberian bimbingan, pengawasan terhadap belajar, pemberian

hukuman dan penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar diharapkan dapat

memberikan kenyamanan bagi anak dalam menjalani kehidupannya, terutama

pada saat menjalani aktivitas belajarnya. Dengan adanya perhatian rang tua maka

hasil belajar anak akan meningkat.

Perhatian orang tua mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap

pendidikan agama anaknya, terlepas dari pekerjaan orang tua yang selama ini

mereka tekuni, baik sebagai pejabat, tani, buruh atau pekerjaan lainnya tanpa ada

perbedaan mereka mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan

agama anaknya. Oleh karena itu sebagai orang tua apabila menginginkannya

anaknya itu memiliki kepribadian yang baik, maka haruslah banyak meluangkan

waktu untuk memperhatikan anak-anaknya baik itu dilakukan dengan jalan

memberikan pengetahuan keagamaan, kebiasaankebiasaan yang baik maupun

aktivitas-aktivitas yang ada apabila memang benar-benar dipandang tidak mampu

melaksanakan pendidikan sendiri di rumah, hal ini terutama bagi orang tua yang

sering tidak ada di rumah.

Karena kita semua mengetahui bahwa orang tua adalah pembinaan pribadi

yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup

mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung yang dengan

sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu.
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Secara sederhana pendidikan bisa diartikan sebagai usaha mengarahkan

peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga dengan memiliki

pengetahuan maka seseorang akan menjadi lebih terarah dalam menentukan

maupun mengambil keputusan. Secara etimologi pendidikan dalam bahasa yunani

faedagogi yaitu terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” diterjemahkan

membimbing, jadi faedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Jadi,

pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses penyempurnaan diri manusia

secara terus –menerus. Ini terjadi karena secara kodrat manusia memiliki

kekurangan dan ketidaklengkapan (Doni Koesoema A, 2007).

Keberlanjutan pendidikan anak adalah suatu system atau cara yang akan

menampakkan apakah pendidikan seseorang anak bisa lanjut ke jenjang yang

lebih tinggi atau sebaliknya, tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah.

Manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tidak akan

mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya.

Ada banyak potensi yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan yaitu

diantaranya, bisa berupa hambatan dalam menempuh pendidikan, keadaan

ekonomi keluarga, atau bahkan pemikiran masing – masing individu tentang

seberapa jauh pemahaman mereka dalam hal pendidikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan

atau mempengaruhi tingkat pendidikan. Dalam penelitian tersebut dikatakan

bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan. Faktor–faktor

tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal (keluarga dan orang tua)

dan faktor eksternal (lingkungan serta sarana informasi).
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Perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak berupa bentuk

perhatian orang tua dan fungsi orang tua sedangkan keberlanjutan pendidikan

anak berupa potensi keberlanjutan pendidikan anak dan faktor yang

mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak disini peneliti menganalisis setelah

menganalisis peneliti akan menemukan hasil yang diinginkan.

Berikut adalah gambar bagan dari kerangka pikir di atas :

Gambar: 2.1 Bagan Kerangka Pikir.

Bentuk perhatian
orang tua

Fungsi perhatian
orang tua

Potensi
keberlanjutan

pendidkan anak

Faktor
keberlanjutan

pendidkan anak

Perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak

Analisis

Temuan

Perhatian orang
tua

Keberlanjutan
pendidikan anak
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif yaitu

penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata

dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara

antara peneliti dan informan. Sesuai dengan karakter tersebut, penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang

selengkap mungkin mengenai pengembangan Sianak. Informasi yang digali lewat

wawancara mendalam terhadap informan (orang tua murid).

2. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan

rancangan penelitian studi kasus, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen

kunci. Cara ini digunakan dalam upaya mengungkapkan gejala secara menyeluruh

namun kontekstual dengan fokus penelitian. Hal ini sejalan dengan maksud

peneliti yaitu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam antara tindakan

dan makna tindakan yang di lakukan oleh para pelaku yang berada dalam situasi

sosial.

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2013:287) situasi sosial ini terdiri

dari tiga komponen pokok, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivita

(activity). Pada situasi atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara

35
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mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place)

tertentu.

Tempat (place)

Situasi sosial

Orang (actor) Aktivitas (activity)

Gambar 3.1 Situasi Sosial

Situasi sosial yang dipilih untuk hal tersebut adalah proses keberlanjutan studi

siswa usia sekolah di SD Inpres Sungguminasa  1 Kabupaten Gowa. Objek

penelitian adalah bersifat alami natural, data yang diungkapkan berbentuk kata-

kata, kalimat, paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-

angka. Objek penelitian tidak diberi perlakuan khusus atau dimanipulasi oleh

peneliti sehingga data yang diperoleh tetap berada pada kondisi alami sebagai

salah satu kriteria penelitian kualitatif. Data yang diperoleh melalui teknik

observasi, wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis secara induktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Inpres Sungguminasa 1

Kabupaten Gowa. Letak sekolah tersebut berada diperkotaan.
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2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama lima bulan yang dimulai dengan

pengajuan judul sampai dengan penyelesaian penulisan laporan penelitian,

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (1) Persiapan penelitian. Kegiatan ini

meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, persetujuan proposal,

permohonan perijinan penelitian, membuat instrumen; (2) Pelaksanaan penelitian

di lapangan. (3) Penyelesaiain penulis laporan penelitian. Kegiatan ini peneliti

melakukan penyelesaian penyusunan laporan  hasil penelitian dari Bab 1 sampai

Bab V.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah orang tua siswa

kelas III SD Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa. Dari seluruh orang tua

siswa peneliti mengambil orang –orang yang dipandang mengetahui masalah yang

akan dikaji dalam penelitian ini yang berasal dari latar belakang pendidikan dan

jenis pekerjaan yang berbeda agar subjek bersifat heterogen.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel terdebut yang dapat

diamati (Azwar, 2004). Dalam penelitian ini, definisi operasional yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1. Perhatian orang tua

perhatian orang tua adalah aktivitas jiwa dimana orang tua, yang terdiri

dari ayah dan ibu memberikan dorongan-dorongan atau pun arahan kepada
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anak-anaknya serta memberikan bentuk-bentuk perhatian kepada anaknya

seperti: membimbing salam belajar, pengawasan terhadap anak, menyediakan

sarana belajar dan pemberian hukuman dan hadiah.

2. Keberlanjutan pendidikan anak

Keberlanjutan pendidikan anak adalah suatu system atau cara yang akan

menampakkan apakah pendidikan seseorang anak bisa lanjut ke jenjang yang

lebih tinggi atau sebaliknya, tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah.

Dan adapun factor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak di

antaranya: factor ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan kesibukan orang

tua bekerja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara, abservasi dan dokumentasi.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian Kualitatif dan sumber data

yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data

dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data

tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Sumber data dan jenis

data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data

statistik. Selain itu masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan di sini seperti

yang bersifat nonverbal (Moleong, 2007: 241).

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data

dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknih observasi,
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wawancara, dan dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik

pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang

sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada

beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan

bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan

(Moleong, 2007: 242).

Jorgensen dalam Mulyana (2004:164), mengemukakan bahwa metode

pengamatan berperanserta dapat didefinisikan berdasarkan tujuh ciri berikut :

minat khusus pada makna dan interaksi manusia berdasarkan perspektif orang-

orang dalam atau anggota-anggota situasi atau keadaan tertentu, fondasi penelitian

dan metodenya adalah kedisinian dan kekinian kehidupan sehari-hari, bentuk teori

dan penteorian yang menekankan interpretasi dan pemahaman eksistensi manusia,

logika dan proses penelitian yang terbuka, luwes, oportunistik, dan menuntut

redefinisi apa yang problematic, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam situasi

nyata eksustensi manusia, pendekatan dan rancangan yang mendalam, kualitatif,

dan studi kasus, penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan langsung

dengan pribumi lapangan, penggunaan pengamatan langsung bersama metode

lainnya dalam mengumpulkan informasi.

Menurut Arikunto (2006:229), sebagai contoh dapat dikemukakan

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui proses belajar

mengajar di kelas. Variabel akan diungkap didaftar, kemudian di tally
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kemunculannya, dan jika perlu kualitas kejadian itu dijabarkan lebih lanjut.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak

langsung tentang perilaku personel siswa terutama orang tua yang terkait dengan

perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak di SD Inpers

Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Peneliti harus mencatat teknik yang mana

kondisi dan situasi yang mana mendukung penerimaan informasinya yang paling

tepat. Sebaiknya pada waktu uji coba, digunakan tape recorder (Arikunto, 2007:

228).

Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan

pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain orang tua, masyarakat,

sarana prasarana, guru, dan siswa dalam rangka memperoleh penjelasan atau

informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan

dokumentasi.

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yang terkait

dengan kepentingan perhatian orang dan keberlanjutan pendidikan anak di SD

Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa. sekaligus digunakan untuk

mengkonfirmasikan data yang telah terkumpul melalui observasi dan

dokumentasi.
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3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber

dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang berada berada

diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Menurut Arikunto (2007:231), dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, pemberian bimbingan, sarana belajar,

pengawasan terhadap belajar, pemberian dan penghargaan dan sebagainya.

Dokumen dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyakhal

sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk

meramalkan.

Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian menurut Guba dan

Lincoln (dalam Moleong, 2007:217), karena alasan : 1) Dokumen digunakan

karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong, 2) berguna sebagai

bukti untuk suatu pengujian, 3) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif

karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam

konteks, 4) dokumen harus dicari dan ditemukan, 5) hasil pengkajian isi akan

membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap

sesuatu yang diselidiki.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang

perhatian orang tua dan keberlanjutan pendidikan anak di SD Inpres

Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa. Dokumen antara lain berupa orang tua dan

siswa yang bersangkutan.



42

Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi

terutama yang berada di rumah itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber

yang representatif.

E. Teknik Analisis Data

Manurut Patton (dalam Moelong, 2007:280), teknik analisis data adalah

proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori

dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan

arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari

hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2007:280),

analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan

tema dan merumuskan hipotesis seperti yang di saranakan oleh data dan sebagai

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut, jika dikaji

definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan

definisi tersebut dapat pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih

menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi tersebut

dapat ditarik kesimpulan, analisis data, adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

oleh data.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan
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sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan rangkuman yang inti,

proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di

dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan.

Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-

kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini

adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini mulailah kini

tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif

dengan menggunakan metode tertentu (Moleong, 2007: 247).

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya

sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif,

yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan

usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti,

dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna

mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2007:308), pada dasarnya

analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme.

Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan

apakah : satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak

mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan

data yang telah dilakukannya satu situs atau lebih. Dalam penelitian ini

dilaksanakan pada satu situs yaitu di SD Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten

Gowa.
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1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan–catatan lapangan

dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara

sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah

pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

2. Display data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil

penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data

dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data

memverifikasikan sehingga menjadi kebermaknaan data.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi

berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang

penelitian berlangsung sejalan dengan memberchek, trianggulasi dan audit trail,

sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik trianggulasi, yaitu

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan

teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan

melalui sumber yang lainnya. Menurut Moleong (2007:330), trianggulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar
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data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui

sumber lainnya.

Denzin (dalam Moleong, 2007:330) membedakan empat macam

trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, penyidik, dan teori.

Trianggulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan

observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk

pengamatan atas beberapa kelakukan dan kejadian yang kemudian dari hasil

pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan diantara

keduannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam

memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk

menjaring data primer yang berkaitan penanganan pendidikan pasca gempa

dengan kesiapan sekolah dalam penerapan pembelajaran, sementara studi

dokumentasi digunakan untuk menjaring data skunder yang dapat diangkat dari

berbagai dokumentasi tentang tugas-tugas pokok dan pengelolaan sekolah.

Tahap-tahap dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu tahap

orientasi, tahap ekplorasi dan tahap member chek. Tahap orientasi, dalam tahap

ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan prasurvey ke lokasi yang akan

diteliti, dalam penelitian ini, prasurvey dilakukan di SD Inpres Sungguminasa 1

Kabupaten Gowa, melakukan dialog dengan orang tua, Kemudian peneliti juga

melakukan studi dokumentasi serta kepustakaan untuk melihat dan mencatat data-

data yang diperlukan dalam penelitian ini. Tahap eksplorasi, tahap ini merupakan



46

tahap pengumpulan data di lokasi penelitian, dengan melakukan wawancara

dengan unsur-unsur yang terkait, dengan pedoman wawancara yang telah

disediakan peneliti. Tahap member chek, setelah data diperoleh di lapangan, baik

melalui observasi, wawancara ataupun studi dokumentasi, dan responden telah

mengisi data kuesioner, serta responden diberi kesempatan untuk menilai data

informasi yang telah diberikan kepada peneliti, untuk melengkapi atau merevisi

data yang baru, maka data yang ada tersebut diangkat dan dilakukan audit trail

yaitu menchek keabsahan data sesuai dengan sumber aslinya.


