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Abstract 

 
The aim of this research is to find out the style of parents as scavengers 

educating children (the study for scavengers ad TPA-S, Kecamatan Siak Hulu who had 

school-age children). This research is descriptive quantitative and to gather the data 

used  the questionaire with 37 items. Population in this research is all parents who 

having a school-age child consist of 27 people. The sample of the research is all 

population, 27 people. An instrument used in this research is a questionaire  with a 

statement about the style of parents as scavengers educating children), arranged by 

using four scale. Alternative answers of each item four  categories (very often) with 

score 4, (often) with score 3, (sometimes) with score 2, (never) with score 1. The result 

showed that: the style of parent as scavengers educatting their children,  the  dominant 

style of parent educating their chindren  is an  authoritative/ democracy with the mean  

of 2,83 and standard deviations of 12,99. Indicators authoritarian with mean of 2.44 and 

standard deviations of 9.6. Indicators permissive with mean of 2,40 and standard 

deviations  of 9,59. And indicators rejecting/ neglecting with the mean of 2.30 and 

standard deviations of  8.3. 
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A. PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat,bangsa dan negara (UU No.20 Thn 2003). Pendidikan ialah 

setiap usaha pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak 

tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup 

cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.Pengaruh itu datangnya dari orang 

dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah,buku,putaran 

hidupnya sehari-hari dan sebagainya dan di tujukan kepada orang yang belum 

dewasa”. (Langeveld dalam  Hasbullah, 2006:3) 



Pendidikan juga  dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat 

dan  sekolah. Dengan demikian keluarga salah satu lembaga yang melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab dalam pencapaian pendidikan. Lingkungan keluarga 

merupakan media yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam 

keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa.”Bentuk dan isi 

serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh 

dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia ( Fuad 

Ihsan ,2003:57). 

 

 Berawal dari pendidikan dalam keluarga, dimana orang tua mempunyai 

gaya mendidik atau pengasuhan pada anak-anaknya. Ada beberapa gaya orang tua 

dalam  mendidik anak, sebagai pengasuh  dalam keluarga orang tua berperan 

dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anaknya. 

Pergaulan dengan keluarga harus terjalin secara harmonis. Sikap dan 

perilaku orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian 

semua itu secara tidak sadar dan  tidak di sengaja akan menjadi kebiasaan bagi 

anaknya tersebut. 

 Orang tua yang mampu menghayati dunia anak  mengerti bahwa dunia 

yang dihayatinya tidak semua dapat dihayati oleh anak.Dengan demikian orang 

tua dituntut untuk menghayati dunia anaknya.sehingga memudahkan terciptanya 

dunia yang relatif sama. Dunia yang relatif sama antara orang tua dengan anak 

merupakan syarat esensial terjadinya pertemuan makna. Jika orang tua tidak dapat 

menghadirkan pertemuan makna dengan anaknya tentang nilai-nilai moral yang 

dikemas maka bantuan orang tua dirasakan sebagai pendiktean oleh anak. Dengan 

demikian, anak melaksanakan keinginan orang tua bukan karena kepatuhan tetapi 

di sebabkan oleh ketakutan terhadap mereka ( shochib,2010:132). 

Orang tua atau pendidik perlu menyusun konsekuensi logis, baik dalam 

kehidupan rumah maupun di luar rumah, yang dibuat dan ditaati bersama oleh 

anggota keluarga ( shochib,2010:133).  

  Pernyataan diatas adalah berbagai macam gaya mendidik yang di berikan 

orang tua kepada anaknya dan gaya pengasuhan juga terbagi menjadi empat gaya 

yang dilihat sebagai  kombinasi dari dua faktor  tipologi yaitu:                                                                                              

(1) gaya asuh authoritative/demokratis, 

(2) gaya asuh authoritarian/ otoriter, 

(3) gaya asuh permisive/permisif, dan gaya asuh tak terlibat/rijecting-

neglecting (Baumrind dalam sri lestari,2012: 48).  Seperti di Desa Pandau jaya  

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berikut ini:  

(1) Sebagian orang tua mendidik anak nya dengan kasar, 

(2) Sebagian orang tua  tidak peduli dengan anaknya, 

(3)  Sebagian orang tua  mengabaikan anak nya,  

(4) Sebagian orang tua hanya membekali anaknya dengan materi tanpa 

memperhatikan perkembangan anaknya dan lain sebagainya. 

Tetapi walau begitu dapat dilihat dari segi pekerjaan orang tua sebagai 

pemulung, masih ada orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan gaya 

mendidik yang sesuai dengan anak-anaknya tersebut. Pekerjaan sebagai pemulung 

sangatlah melelahkan dan menggunakan waktu yang tidak sebentar.Para orang tua 

mengawali aktifitas mereka dari pagi hingga malam hari. Sebelum mereka 

berangkat ke TPA-S, mereka terlebih dahulu mengurus anak-anaknya yang akan 



pergi ke sekolah. Berdasarkan fenomena atau gejala-gejala tersebut di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul :”gaya orang tua 

sebagai pemulung mendidik anak (studi pemulung di TPA-S  kecamatan  Siak 

Hulu yang mempunyai anak usia sekolah)” 

 

2.Permasalahan Penelitian 

Apakah pekerjaan orang tua mempengaruhi gaya mendidik pada anaknya yang 

masih usia sekolah. Apakah dalam keluarga nya orang tua mendidik anaknya 

dengan baik. Bagaimanakah peran orang tua dalam mendidik anaknya. 

Bagaimanakah gaya asuh orang tua dalam mendidik anaknya yang masih usia 

sekolah 

3.Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gaya orang tua sebagai pemulung mendidik anak (studi 

pemulung di TPA-S kecamatan Siak Hulu yang mempunyai anak usia sekolah) 

4.Tinjauan Teori 

Gaya pengasuhan perlu dipahami sebagai kontinum bukan matriks, sehingga 

mungkin saja orang tua menggunakan semua gaya pengasuhan dalam situasi yang 

berbeda-beda. Gaya pengasuhan perlu dilakukan secara fleksibel sesuai dengan 

keunikan karakter anak, dan situasi yang sedang dihadapi. Satu yang penting 

untuk diingat, bahwa orang tua dalah fasilitator bagi perkembangan anak agar 

dapat menjadi pribadi yang tanggung dimasa dewasanya.                   (Sri 

Lestari,2012:47). Gaya pengasuhan merupakan serangkaian sikap yang ditunjukan 

oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi 

interaksi orang tua -anak   (Sri Lestari,2012:49-50). 

Gaya pengasuhan  berbeda dengan perilaku pengasuhan yang dicirikan 

oleh tindakan spesifik dan tujuan tertentu dari sosialisasi. Gaya pengasuhan 

authoritative/demokrasi/otoritatif dianggap sebagai gaya pengasuhan yang efektif 

menghasilkan akibat-akibat positif pada anak. Berbagai kajian menunjukkan 

kaitan positif antara pengasuhan otoritatif dan prestasi akademis (Steinberg, 

lamborn, Dornbusch, & darling, 1992) Penyesuaian emosi yang sehat ( sartaj & 

Aslam, 2010), dan Mendorong kompetensi (Baumrind, 1991,Sri Lestari,2012:50). 

Terdapat pandangan yang  berbeda mengenai interaksi antara orang tua 

dan anak. Sebagian memandang bahwa sikap orang tua yang mempengaruhi 

perilaku anak (parent effect model). Dalam interaksi ini karakteristik orang tua 

menentukan bagaimana orang tua memperlakukan anak, yang selanjutnya 

membentuk karakter anak. Model gaya pengasuhan yang dikembangkan 

Baumrind dapat dianggap mengasumsikan model interaksi ini. Anak dengan 

orang tua yang  otoritatif akan cendrung periang, memiliki rasa tanggung jawab 

sosial, percaya diri, berorientasi prestasi, dan lebih kooperatif. Anak dengan orang 

tua yang otoriter akan cenderung kurang bahagia, mudah tersinggung, kurang 

memiliki tujuan, dan tidak bersahabat. Adapun anak dengan orang tua permisif  



cenderung mimpulsif, agresif,boosy, kurang kontrol diri, kurang mandiri dan 

kurang berorientasi prestasi (Sri Lestari,2012:50). 

Sementara pendapat yang lain menyatakan bahwa sikap orang tua 

tergantung pada prilaku anak (child effect model).  Dalam interaksi ini orang tua 

di pandang lebih adaptif dan perilakunya kepada anak merupakan reaksi terhadap 

perilaku anak. Bila anak bersikap “manis” maka orang tua akan dapat bersikap 

halus. Akan tetapi, bila anak berperilaku “ tidak manis” maka akan terjadi 

penyebab orang tua untuk bersikap kurang baik. Anak-anak yang sangat bandel 

akan mendorong orang tua akan bersikap keras, membuat orang tua merasa 

„kehabisan akal; kurang efektif, sehingga memunculkan tindakan konfrontitatif 

atau melakukan pengabaian (Sri Lestari,2012:50). 

Dalam kenyataan anak-anak yang tumbuh dalam asuhan orang tua yang 

sama, tidak memperlihatkan karakter yang seragam pada masa dewasa nya. Hal 

ini memperlihatkan bahwa proses kerja pengasuhan tidak berlangsung dalam satu 

arah. Dari kajian-kajian yang kemudian dilakukan, muncul pandangan bahwa 

hubungan orang tua dan anak bersikap interaksional. Artinya perilaku orang tua 

akan mempengaruhi perilaku anak dan sebaliknya perilaku anak akan 

mempengaruhi respon orang tua nya. Model inilah yang banyak dianut oleh para 

ahli psikologi perkembangan dan dinamakan dengan model transaksional (Sri 

Lestari,2012:50-51). 

 

B.Metoda Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan   kuantitatif. Menurut 

(Sugiyono,2012:14) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandasakan pada filsafat positivisme digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, tehnik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesisyang telah ditetapkan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi, 

observasi adalah sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan tehnik yang lain. Tehnik pengumpulan dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (2) 

Wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil 

(Sugiyono, 2012: 194). (3) Angket, angket yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 199). Angket ini bertujuan 

untuk mengetahui gaya orang tua sebagai pemulung mendidik anak di kecamatan 



Siak Hulu. Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner tersebut disajikan 

dalam bentuk skala Likert yang disesuaikan dengan pernyataan, dan responden 

menjawabnya dengan seperti berikut: Sangat Sering (SS) diberi skor 4, Sering (S 

diberi skor 3, Kadang-kadang (KD) diberi skor 2, Tidak Pernah (TP) diberi skor 1. 

Untuk melihat apakah angket yang dibuat tersebut valid dan reliabel dilakukan uji 

coba.  

Pelaku uji coba angket ini adalah berjumlah 20 orang tua sebagai pemulung 

yang mempunyai anak usia sekolah. Angket uji coba yang sudah diisi oleh 

responden uji coba, kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

instrumen yang diuraikan dalam bentuk butir soal setiap indikator variabel. 

Validitas dihitung dengan menggunakan rumus “Korelasi Product Moment” 

(Arikunto, 2000: 225) yaitu sebagi berikut: 

 

 

 

Adapun rumus Alpha (Arikunto, 2000: 236) yang dapat digunakan untuk 

menghitung reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut: 

        r11 =  

 

3. Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data adalah: 

1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. 

2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. 

3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. 

4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. 

5. Kemudian data yang diperoleh diolah melalui perhitungan presentase dengan 

menggunakan: 

P =  x 100%  (Anas Sudijono, 2004:43) 

 

6. Setelah itu menghitung mean masing-masing pernyataan, dengan 

menggunakan rumus mean data tunggal (Riduwan & Sunarto, 2009: 38) : 

     

 

 

Rumus Mean Data Kelompok (Riduwan & Sunarto, 2009: 39): 

      

Untuk mengetahui gaya orang tua sebagai pemulung mendidik anak yang 

merupakan variabel X dalam penelitian ini, digunakan interprestasi skor mean 

dalam tabel berikut ini: 



Tabel Interpretasi Skor Mean 

Skala Tingkat 

3,01 - 4,0 

2,01 – 3,0 

1,01 – 2,0 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

        Sumber: Norasmah (2002) diadaptasi Daeng Ayub (2012:180). 

 

7. Kemudian menghitung standar deviasi setiap indikator, dapat digunakan 

rumus:  

 

  atau                S     =          (Riduwan & Sunarto, 2009: 54) 

 

1. Hasil dan Pembahasan 

Rekapitulasi gaya orang tua sebagai pemulung mendidik anak (studi pemulung di 

kecamatan Siak Hulu yang mempunyai anak usia sekolah) 

 

Berdasarkan Tabel rekapitulasi gaya orang tua sebagai pemulung mendidik 

anak (studi pemulung di TPA-S kecamatan Siak Hulu yang mempunyai anak usia 

sekolah. Dari indikator authoritative/demokrasi responden menyatakan sangat 

sering sebesar 30,43%, sering sebesar 32,5%, kadang-kadang 29,6%, tidak pernah 

7,85%. Selanjutnya rata-rata mean 2,83 dan standar deviasinya 12,99 berada pada 

interpretasi sedang.  

2. Kesimpulan dan Saran 

 Dari penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa Gaya orang tua sebagai pemulung mendidik anak  (studi pemulung di 

TPA-S kecamatan  Siak Hulu yang mempunyai anak usia sekolah) secara 

keseluruhan dari masing-masing indikator dilihat dari skor rata-rata, jawaban 

responden yang menyatakan sering pada indikator authoritative/demokrasi, 

responden yang menyatakan kadang-kadang pada indikator authoritarian/otoriter, 

dan pada indikator permisif  sedangkan pada indikator gaya asuh rijecting 

neglecting responden yang menyatakan Tidak Pernah  .  

Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

gaya orang tua sebagai pemulung mendidik anak  (studi pemulung di  TPA-S 

kecamatan Siak Hulu yang mempunyai anak usia sekolah) ditinjau secara 

INDIKATOR SS S KD TP Mean sd 
Authoritative/demokrasi 30,43 32,5 29,6 7,85 2,83 12,99 
Authoritarian/otoriter 25,1 23,6 26 25,7 2,44 9,6 
Permisive/Permisif 22,2 23,5 28,33 24,8 2,4 9,59 
Rijecting Neglecting/tak terlibat/tak peduli 19,7 22 27,3 31 2,3 8,3 

Jumlah 97,43 101,6 111,23 89,35 9,97 40,48 
Rata-rata 24,3575 25,4 27,8075 22,3375 2,4925 10,12 



keseluruhan dari masing-masing indikator dan dimensi dilihat dari skor rata-rata, 

tergolong tinggi yaitu gaya pengasuhan authoritative/demokrasi. Artinya gaya 

orang tua sebagai pemulung mendidik anak (studi pemulung di TPA-S  kecamatan  

Siak Hulu yang mempunyai anak usia sekolah) sudah dilakukan dengan baik dan 

terlaksana secara optimal dengan persentase yang menunjukkan kriteria  tinggi. 

 

5.2. Saran-saran 

5.2.1. Agar para orang tua mempunyai gaya mendidik atau gaya  

pengasuhan yang baik dan optimal untuk anak-anaknya.   

5.2.2.  Agar para orang tua mengerti dengan kondisi dan keinginan yang 

dibutuhkan oleh anak. 

5.2.3.  Agar orang tua tidak salah dalam mendidik dan pengasuhan 

terhadap anak-anaknya 
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