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MOTTO

ُ ارة
ً َوأ َ ْه ِلي ُك ْم ن
ُ ََّارا َوقُودُهَا الن
َ اس َو ْال ِح َج
َّ َصون
ّللاَ َما أ َ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُونَ َما
ُ يَ ْع

س ُك ْم
َ ُيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا قُوا أ َ ْنف
علَ ْي َها َم ََلئِ َكة ِغ ََلظ ِشدَاد َل
َ
)6 :mirhaT-t

S.Q

( يُؤْ َم ُرون

Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, penjaganya malaikatmalaikat yang besar lagi keras, yang tidak mendurhakai allah terhadap apa yang di
perintahkan-nya kepada mereka serta selalu mengerjakan apa yang di perintahkan
oleh-nya”.
(Q.S At-Tahrim : 6)
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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Rosa Hariyanti
: Pendidikan Agama Islam
: Problematika Orang Tua Melanjutkan Pendidikan Anak ke
Madrasah
Aliyah di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika orang tua melanjutkan
pendidikan anak ke madrasah Aliyah di desa tanjung bojo kecamatan batang asam
kabupaten tanjung jabung barat yang berfokus pada orang tua dan anak. orang tua
yang ingin menyekolahkan anaknya ke Madrsah Aliyah tapi terkendala oleh
lokasi sekolah yang cukup jauh dari desa yang memakan waktu yang cukup lama
untuk sampai ke sekolah tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan orang tua terhadap pendidikan
anak untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah Aliyah, mengetahui kendala
yang dihadapi orang tua melanjutkan pendidikan anak ke madrasah Aliyah,
mengetahui bagaimana upaya bagi orang tua dalam mengatasi problematika
melanjutkan pendidikan anak ke madrasah aliyah.
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber
data dari penelitian ini yaitu orang tua, anak-anak yang tidak melanjutkan
pendidikan ke madrasah Aliyah, pemimpin masyarakat dan tokoh adat. Sedangkan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan orang tua terhadap pendidikan
anak untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah Aliyah, yaitu pentingnya
pendidikan agama, pendidikan bisa diperoleh cukup dalam keluarga. Kendala
yang dihadapi orang tua melanjutkan pendidikan anak kemadrasah Aliyah yaitu
faktor ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, tingkat kesibukan pekerjaan orang
tua, faktor lingkungan masyarakat dan belum menjadi pilihan utama. Upaya orang
tua untuk mengatasi problematika melanjutkan pendidikan anak kemadrasah
Aliyah yaitu dukungan belajar dari orang tua,menabung untuk pendidikan anak,
kegiatan pengajian dan penyuluhan
Kata Kunci : Problematika Orang Tua dan Anak
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ABSTRACT
Name
: Rosa Hariyanti
Study Program/Departement : Pendidikan Agama Islam
Title
: Problematika Orang Tua Melanjutkan Pendidikan
Anak Ke Madrasah Aliyah di Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
This study aims to determine the problematics of parents continuing their
children's education to Aliyah madrasas in tanjung bojo village, Batang Asam
sub-district, tanjung jabung barat, which focuses on parents and children. parents
who want to send their children to Madrasa Aliyah but are constrained by the
location of the school which is quite far from the village which takes a long time
to get to the school.
The purpose of this study was to determine the views of parents on children's
education to continue their education to Aliyah madrassas, to know the obstacles
faced by parents to continue their children's education to Aliyah madrassas, to
find out how efforts for parents in overcoming the problems of continuing their
education to Madrasah Aliyah.
The method used in this study uses a qualitative descriptive approach, and the
type of research used is field research. Data sources from this study are parents,
children who did not continue their education to Aliyah madrasa, community
leaders and traditional leaders. While the data collection techniques used are
observation, interviews and documentation, the data that has been collected is then
processed by data reduction, data presentation and drawing conclusions.
The results showed that parents' views on children's education to continue their
education to Aliyah madrasa, namely the importance of religious education,
education can be obtained enough in the family. Constraints faced by parents to
continue their education in Aliyah are the economic factors, the level of parental
education, the level of busy work of parents, environmental factors and the
community has not become the main choice. Parents' efforts to overcome the
problem of continuing education of Aliyah'sadditional children, namely learning
support from parents, saving for children's education, teaching and counseling
activities.
Keywords : problems of parents and children
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan adalah memegang peranan penting dalam usaha keras untuk
menciptakan pembangunan kehidupan yang lebih beradab dan berbudaya tinggi.
Pada zaman modern peranan pendidikan dalam pembangunan guna mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan. (Yusuf , 2011. Hlm. 7)
Pendidikan amat penting bagi kehidupan manusia karena setiap manusia
yang ingin mencapai keinginannya maka ia harus memiliki ilmu, pendidikan itu
tidak hanya pendidikan umum saja namun pendidikan agama tidak kalah
pentingnya dengan pendidikan umum, bahkan pendidikan agama lebih penting di
banding dengan pendidikan umum, oleh sebab itu kita selaku umat yang beragama
terkhususnya agama islam hendaklah memperdalam atau belajar mengenai agama
kita, karena dengan pendidikan agama maka kita akan dapat membedakan mana
yang baik dan mana yang buruk.
Pendidikan adalah kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik
persoalan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi maupun kehidupan
beragama. Ilmu atau pendidikan di ibaratkan dengan cahaya karena ilmu memiliki
pungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi orang yang ada
dalam kegelapan, menuntut ilmu tidak hanya menuntut ilmu umum saja namun
juga di wajibkan untuk menuntut ilmu agama seperti mengaji, solat dan pelajaran
agama yang lainnya. Agar kita lebih mudah belajar agama maka hendaklah kita
untuk melanjutkan pendidikan kita ke sekolah agama yang ada di dekat
lingkungan kita karena dengan melanjutkan pendidikan ke sekolah agama kita
akan lebih mudah untuk belajar dan bahkan memperdalam ilmu agama.
Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh karena itu pendidikan
penting sekali karena mulai sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk
kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun merawat diri
semua kebutuhan tergantung ibu/orang tua. Anak memerlukan bantuan tuntunan,
pelayanan, dorongan dari orang tua dan orang lain demi mempertahankan hidup
1
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dengan mendalami belajar setahap demi setahap untuk memperoleh kepandaian,
keterampilan dan pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat
berdiri sendiri yang semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama.
(Ramayulis, 2010. Hlm 73-74)
Keluarga adalah pendidikan pertama dan yang utama bagi anak karena dalam
keluargalah anak mengawali perkembangannya. Baik perkembangan jasmani
maupun perkembangan rohani, peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang
paling utama ialah dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat
dan minat serta pembinaan kepribadian. Yang bertindak sebagai pendidik dalam
pendidikan agama dalam keluarga ialah orang tua yaitu ayah dan ibu serta semua
orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Pendidikan agama
dalam keluarga telah di syari’atkan oleh Allah SWT dalam Al-qur’an. (Ali Abdul
Halim Mahmud, 2000; 46)
Sebagaimana firman allah swt dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6
sebagai berikut :

علَ ْي َها َم ََلئِ َكة
ً س ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم ن
َ ُ ارة
ُ ََّارا َوقُودُهَا الن
َ ُيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا قُوا أ َ ْنف
َ اس َو ْال ِح َج
َّ َصون
ّللاَ َما أ َ َم َرهُ ْم َويَ ْفعَلُونَ َما يُؤْ َم ُرو َن
ُ ِغ ََلظ ِشدَاد َل يَ ْع
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, penjaganya malaikatmalaikat yang besar lagi keras, yang tidak mendurhakai allah terhadap apa yang di
perintahkan-nya kepada mereka serta selalu mengerjakan apa yang di perintahkan
oleh-nya”. (Anonim, Qur’an dan Terjemah )
Dari ayat diatas, jelaslah bahwa memelihara diri pribadi dan keluarga dari
sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang akan
mengakibatkan pada kerugian dan kehancuran merupakan sesuatu kewajiban bagi
setiap muslim, maka dengan ilmu pengetahuan solusi yang paling utama sebagai
suatu upaya mengatasi hal tersebut.
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Pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan Bangsa dan Negara, maka
hampir seluruh Negara di dunia ini menangani secara langsung masalah-masalah
yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam hal ini masing-masing Negara itu
menentukan sendiri dasar dan tujuan pendidikan di negaranya. Masing-masing
bangsa mempunyai pandangan hidup sendiri-sendiri, yang berbeda satu dengan
yang lainnya. (Ahmad dan Uhbiyati. 2003: 98)
Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anakanaknya. Orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan pendidikan
anaknya bukan dalam arti melepaskan tanggung jawab orang tua dalam
pendidikan anak , disamping itu kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, ikut mendorong orang tua untuk meminta bantuan pihak lain
dalam pendidikan anak-anaknya.
karena sifat ilmu yang terus berkembang dituntut untuk mampu mendidik
dan melaksanakan pendidikan anak-anaknya. Mengingat orang tua adalah hati
nuraninya yang terdalam yang mempunyai sifat kordati untuk mendidik anaknya
baik dalam segi pisik, sosial, emosi maupun inteligensinya agar memperoleh
keselamatan, kepandaian. Hadirnya anak tersebut yang diberikan oleh Tuhan yang
maha kuasa untuk dapat dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya.
(Ramayulis, 2010: Hlm. 74)
Karena kedua orang tua harus mencari nafkah untuk memenuhi seluruh
kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan material maka orang tua kemudian dapat
menyerahkan anaknya pada pendidik di sekolah murabbi, mu’allim atau muaddib
untuk dididik. (Samsul Nizar, 2002:43)
Firman allah SWT dalam (QS. An-Nahl: 78 ).

َّ َو
ار
َ َون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم َل تَعْلَ ُمون
َّ ش ْيئًا َو َجعَ َل لَ ُك ُم ال
َ ص
َ س ْم َع َو ْاْل َ ْب
ِ ُّللاُ أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِم ْن بُط
ََو ْاْل َ ْفئِدَة َ ۙ لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْش ُك ُرون
Artinya: “Dan allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati, agar kamu bersyukur” (Anonim Qur’an dan Terjemah)
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Untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan bekal kepandaian dalam
keluarga dan dalam masyarakat, anak tidak cukup menerima pendidikan dalam
lingkungan (masyarakat). Memberi kesempatan belajar pada anak sangat penting
bagi pertumbuhannya. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat mengembangkan
potensi yang dimilikinya. Banyak anak-anak memiliki kesempatan untuk
memperoleh pendidikan, akan tetapi keadaan lingkungan sekitar tidak mendukung
sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya
atau ke sekolah yang di inginkannya, itu semua disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri seperti rasa aman,
kemampuan, minat, dan masih banyak faktor yang lainnya. Faktor eksternal yang
berasal dari luar seperti latarbelakang, kebudayaan, keadaan sosial ekonomi
keluarga,dan lainnya.
Slameto menjelaskan bahwa, keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya
dengan belajar anak.anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan
pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar, meja, kursi, dan lain-lain. Fasilitas
itu dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang.
Jika anak hidup dalam keluarga tidak mampu, kebutuhan pokok anak tidak
dapat terpenuhi akibatnya fasilitas belajar yang dibutuhkan anak dalam belajar
tidak dapat terpenuhi yang berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar.
sebaliknya keluarga yang mampu tentunya segala yang dibutuhkan akan mudah
dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, maupun pendidikan. (Slameto, 2010:63)
Namun demikian kondisi ekonomi tidaklah dapat dikatakan sebagai faktor
yang mutlak, sebab hal ini tergantung pula kepada sikap orang tua dan corak
interaksi dalam keluarga itu sendiri, dan bergantung juga kepada motivasi anak
dalam menlanjutkan pendidikannya.
Berdasarkan grand tour (studi pendahuluan) melalui observasi awal yang
dilakukan di Kecamatan Batang Asam, penulis menemukan beberapa masalah
dilapangan antaranya
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orang tua ingin meyekolahkan anak ke Madrasah Aliyah tapi terkendala
oleh lokasi sekolah yang cukup jauh dari desa yang memakan waktu yang cukup
lama untuk sampai ke sekolah tersebut. orang tua ingin menyekolahkan anak ke
Madrasah Aliyah tapi karena sekolah Madrasah Aliyah jaraknya cukup jauh yang
jika di tempuh memakan waktu kurang lebih tiga (3) jam dengan kendaraan
beroda dua (motor) dan beroda empat (mobil) selain jarak yang jauh jalan yang di
tempuh juga tidak terlalu bagus lebih dari setengah jalan yang di tempuh atau di
lalui jalan tanah kuning, kerikil dan bebatuan dikarenakan jalan tersebut
merupakan jalan milik perusahaan atau PT WKS. Jika cuaca panas atau musim
kemarau maka jalanan akan berdebu sehingga menyulitkan pengendara roda dua
yang akan membuat pakaian menjadi kotor yang bisa berubah menjadi kuning
seperti debu,dan bagi pengendara roda empat akan mengalami kesulitan untuk
melihat jalan dikarenakan debu yang bertebaran di karenakan kendaraan proyek
atau PT yang keluar masuk membawa kayu balok dan akasia yang akan dijadikan
kertas. Jika hari hujan jalanan tanah kuning menjadi sangat becek dan jika ada
lubang kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat akan mengakibatkan
kendaraan tersebut sulit untuk ditempuh dan akhirnya kendaraan roda dua
mendorong motor dan kendaraan roda empat akan mengakibatkan mobil terpuruk.
Angkutan umum untuk menuju ke Kabupaten hanya satu dengan biaya Rp.
100.000 jika pulang pergi maka 200.000 . maka orang tua tidak mau mengambil
resiko karena takut terjadi sesuatu dengan anaknya. Orang tua ingin melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah tapi untuk melanjutkan ke Madrasah Aliyah
lebih besar biaya nya di banding masuk ke sekolah umum maka anak-anak yang
tamat dari SMP di Desa Tanjung Bojo lebih banyak masuk ke sekolah umum
dibanding melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah disebabkan terkendala
oleh biaya pendidikan” sebab terkendala oleh biaya dan jarak yang jauh maka
orng tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke Madrasah
Aliyah dan oleh karena itu pula kebanyakan orang tua hanya menyekolahkan
anaknya di sekolah umum saja, sebagian lebih memilih anak untuk bekerja pada
usia SMA, dan sebagian anak lebih memilih menganggur dan tidak melanjutkan
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pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, bahkan sebagian lagi memutuskan untuk
menikah pada usia muda.
Walaupun kondisi ekonomi memuaskan tetapi kadang-kadang mereka
tidak memperhatikan pendidikan anaknya, hal ini dapat menyebabkan motivasi
anak

dalam

melanjutkan

pendidikan

sirna.

Problem

selanjutnya

yang

menyebabkan yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya
pendidikan agama terhadap anak.
Meskipun orang tua mampu dalam segala segi biaya tetapi kalau tidak
punya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, maka hal ini bisa dijadikan
penghambat bagi kelangsungan pendidikan anak, selain itu juga minat anak untuk
melanjutkan pendidikannya ke sekolah agama. Berdasarkan uraian diatas , maka
peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang “Problematika orang tua
melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah di desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat’’
B. Fokus Penelitian
Penelitian ini mengkaji tentang problematika Orang Tua melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah. Maka dari itu, yang menjadi fokusnya
adalah orang tua yang memiliki anak tamatan SMP angkatan 2019/2020 di Desa
Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang
tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke Madrasah Aliyah.
C. Rumusan Masalah
berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut
1. Bagaimana pandangan orang tua terhadap pendidikan anak untuk melanjutkan
pendidikan ke Madrasah Aliyah di desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi orang tua melanjutkan pendidikan anak ke
Madrasah Aliyah di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat?
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3. Bagaimana upaya bagi orang tua untuk mengatasi problematika melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. tujuan penelitian
a) Ingin megetahui pandangan orang tua terhadap pendidikan anak untuk
melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah di desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
b) Ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi orang tua melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah di desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabun Barat?
c) Ingin mengetahui bagaimana upaya bagi orang tua dalam mengatasi
problematika melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah di desa
Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
E. Kegunaan Penelitian
Sebagai sumber informasi serta sumbangan pemikirn penulis bagi orang
tua, pembaca dan khususnya masyarakat untuk memberikan suatu perenungan
dalam menyelesaikan suatu masalah berkaitan dengan problematika yang di
hadapi Orang Tua melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah (MA) di
Kecamatan

Batang

Asam

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Problematika
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, problematika adalah suatu
kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan
atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu (Anonim, 2011.Hlm 394)
Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati pendidikan sebagai suatu aktivitas
yang merupakan proses itu banyak dijumpai problem yang memerlukan pemikiran
pemecahannya.
Probematika ialah masalah sesuatu yang harus dipecahkan. Problematika
ialah persoalan yang masih sangat diragukan. Problematika ialah masih
menimbulkan masalah masih belum dipecahkan. Menurut kamus besar Bahasa
Indonesia yang dimaksud dengan promblema adalah suatu permasalahan atau
persoalan.
Jadi berdasarkan pengertian di atas maka dapat kita pahami bahwa
problematika yaitu suatu masalah, atau permasalahan, kendala, persoalan yang
ada, dan permasalahan itu yang harus di pecahkan, jadi problematika itu harus di
ketahui terlebih dahulu apa penyebabnya dan setelah itu baru kita cari jalan
penyelesaiaannya, sama halnya penulis yang mencari tahu tentang problematika
orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah (MA) di Desa
Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam, setelah di ketahui apa permasalahan,
hambatan, dan persoalannya maka setelah itu kita akan dapat mencari solusi untuk
bagaimana cara memecahkan persoalan tersebut.
2. Pengertian Orang tua
Pengertian orang tua itu sendiri dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia
adalah “ayah ibu kandung orang yang di anggap tua.. orang-orang yang diamati”
(anonim;220).
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Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka,
karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.dengan demikian
bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pendidikan
dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian
yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana
dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan.
Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh
mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. (Zakiah Deradjat,
2014;35)
“Orang tua adalah orang yang sudah tua, bapak atau ibu, orang yang lebih tua,
atau orang yang dianggap tua.” Selanjutnya orang tua menurut Zakiah Daradjat
adalah “orang tua atau ibu dan ayah memegang peran yang penting dan amat
berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.” (Zakiah Daradjat 2014;35)
“Peddidikan anak-anak itu wajib bagi ayah dan ibunya. Tentu yang dimaksud
dengan pendidikan adalah dengan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan yang
cocok dengan agama islam.”
Jadi pada intinya orang tua adalah orang yang tentunya sudah lebih tua dari
kita baik dari segi usianya, pengalamannya, dan yang lainya, dan yang paling
ringkasnya orang tua adalah ayah, dan ibu kita. Orang tua sangat berperan penting
dalam kehidupan, karena orang tua adalah pendidik yang paling pertama bagi
setiap anak, orang tua berpengaruh penting dan besar dalam pendidikan seorang
anak, orang tua adalah pembentuk karakter anak yang paling pertama, karena
sebelum terjun ke sekolah dan lingkungan masyarakat anak terlebih dahulu
dibekali dengan pendidikan dari lingkungan keluarga, jika sudah berbicara
mengenai keluarga maka didalamnya tentu ada ibu dan ayah (orang tua).
Jadi pembentukan karakter anak pertama kali ada pada orang tuanya,
tergantung kepada kedua orang tuanya ingin membentuk anak tersebut menjadi
seperti apa, jika anak di didik dengan baik, diajarkan tentang agama dari sejak
dini maka anak itu nanti dengan sendirinya akan menyadari betapa pentingnya
menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangan agamanya tanpa harus di
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paksa, namun jika anak tidak di kenalkan dengan pendidikan agama sejak kecil
maka anak itu akan sedikit susah untuk menjalankan perintah angamanya dan
menjauhi larangan dari agamanya.
3. Pengertian Melanjutkan Pendidikan
Lanjut yaitu dapat diartikan dengan terus, lagi, panjang, tidak tanggung, tinggi,
lama, banyak, dalam. jadi melanjutkan adalah meneruskan, meninggikan,
memanjangkan, tidak menanggungkan, melamakan, membanyakkan, dan
mendalamkan.
Menurut Zakiah Daradjat “pendidikan agama islam adalah pendidikan melalui
ajaran-ajaran agama islam, yaitu berupa perbaikan sikap mental yang akan
terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang
lain. Pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal,
karena ajaran islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi
masyarakat,

menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama maka

pendidikan islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.”
(Zakiah Drajat, 2014;28)
Menurut Ki Hajar Dewantara di dalam Landasan Kependidikan mengatakan
bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak,
agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mendapat
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. (Made Pidarta 2007;10)
Pendidikan dalam pengertian adalah sebagai suatu upaya maksimal seseorang
atau kelompok dalam mempersiapkan anak didik, agar bisa hidup sempurna,
bahagia, akhlak yang sempurna, lurus dalam berpikir, dapat menggunakan
pikirannya dengan baik melalui lisan maupun tulisan dan mampu hidup mandiri.
Pendidikan ialah suatu usaha seseorang kepada orang lain dalam membimbing
agar seseorang itu berkembang secara maksimal. (Mufatihatut Taubah, Vol 03.
2015;. 113)
Pendidikan jika ditelusuri lebih jauh adalah segala usaha orang dewasa dalam
pergaulannya dengan anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke
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arah kedewasaan dalam konteks keluarga maka orang dewasa yang di maksud di
sini adalah orang tua (ayah dan ibu) yang secara sabar mendidik anak-anaknya
untuk mencapai kedewasaan. (syaiful bahri djaramah 2004:2)
Pendidikan menurut pandangan individu adalah menggarap kekayaan atau
potensi yang terdapat pada setiap individu agar berguna bagi individu itu sendiri
dan dapat dipersembahkan kepada masyarakat. Dilihat dari sudut pandang
masyarakat pendidikan itu sekaligus sebagai pewarisan kebudayaan dan
pengembangan potensi-potensi.
“Peddidikan anak-anak itu wajib bagi ayah dan ibunya. Tentu yang dimaksud
dengan pendidikan adalah dengan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan yang
cocok dengan agama islam.” (Hasan Ayubi 1994:10)
Berikut ini akan dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan yang diberikan
oleh para ahli(pendidikan).
a) Langeved
Pendidikan adalah 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 hidup sehari-hari dan sebagainya) dan
ditunjukan kepada orang yang belum dewasa.
b) Jhon Dewey
Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundemental
secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.
c) J.J. Rousseau
Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anakanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.
d) Driyakara
Pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia
muda ke taraf insani.
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Menurut John Dewey di dalam Hasbullah, mengatakan bahwa pendidikan
adalah proses pembentukan kecakapan-kecapan fundamental secara intelektual
dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. (Hasbullah 2006; 2)
Pendidikan berarti juga pewarisan kebudayaan dari generasi agar hidup
bermasyarakat, mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari
generasi ke generasi agar indentitas masyarakat tersebut lebih terpelihara.
Pendidikan formal merupakan pendidikan yang di idam-idamkan banyak orang
tua saat ini, namun karena berbagai kendala, maka kegiatan belajar di lembaga
pendidikan formal tidak dapat terwujud.Skinner dalam Muhibbin Syah
mengatakan bahwa belajar adalah “suatu adaptasi atau penyesuaian tingkah
laku yang berlangsung secara progresif”. (Muhibbin Syah 1995;89)
Jadi melanjutkan pendidikan: meneruskan,meningkatkan,meninggikan,
pendidikannya dari TK terus lanjut ke SD, lalu lanjut ke SMP,SMA dan hingga
pada jenjang tertinggi pendidikan yaitu sampai ke perguruan tinggi.
Pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundemental secara
intelektual dan emosi, suatu proses pembelajaran yang penting bagi setiap
manusia, pendidikan merupakan suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu,
pendidikan amat penting bagi tiap manusia karena tanpa pendidikan maka
seseorang tidak akan berguna, pendidikan tidak hanya di dapat dari lingkungan
keluarga, masyarakat saja, pendidikan dapat di temukan dimanapun kita berada
pada umumnya setiap yang kita lihat dan kita alami semua adalah mengandung
unsur pendidikan namun tergantung pada cara pandang kita pada pendidikan
itu sendiri. Pada umumnya pendidikan amat dikenal pada lingkungan sekolah,
mulai dari Paud, TK, SD,SMP, SMA, dan Perguruan tinggi. Di dalam dunia
pendidikan di tentukan jenjang, tingkatnya semakin tinggi tingkatan
pendidikan itu maka semakin tinggi pula ilmu yang di dapat oleh peserta didik,
contohnya saja jika kita sekolah atau mengenyam pendidikan pada bangku TK,
SD, SMP maka jika kita ingin menambah pengalaman, dan pengetahuan kita
tentang pendidikan maka kita harus melanjutkan pendidikan kita ketingkat
yang selanjutnya sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu kita dianjurkan
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untuk melanjutkan pendidikan kita ketingkat yang lebih tinggi agar ilmu yang
kita dapat semakin banyak dan bertambah.
B. Studi Relevan
Studi tentang problematika orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak
sudah pernah di lakukan sebelumnya baik secara individual maupun kelompok,
selanjutnya disini akan di paparkan penelitian yang relevan secara singkat yaitu :
1. Dinda amalia dalam skirpsinya pendidikan anak di desa danau embat
kecamatan maro sebo ilir kabupaten batang hari tahun 2017. Menjelaskan
motivasi orang tua sangatlah mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak di
desa danau embat. Karena kondisi pendapatan keluarga yang buruk dapat
menyebabkan orang tua tidak mampu mengatasi berbagi kendala untuk
menjamin pendidikan anaknya di sekolah. Seperti kesempitan fanansial dan
ketidak mampuan orang tua menghalangi anak memenuhi kebutuhan serta
menjamin pendidikan mereka kondisi ini membuat motivasi orang tua menjadi
rendah karena tidak memadai kondisi finansial untuk memberi pendidikan
yang layak kepada anak. berbeda dengan skripsi yang penulis buat ,
permasalahan yang ada pada skripsi yang di buat penulis yaitu orang tua
memiliki motivasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan anak namun
terkendala oleh jarak sekolah yang jauh dan ekonomi

yang kurang

mendukung.
2. Jumiatun dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Pendidikan di Desa
Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 “
menjelaskan banyaknya anak yang putus sekolah di Desa Tanjung Lanjut
dimana usia Sekolah Dasar yang tidak bersekolah terdapat 22 orang, usia
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang tidak bersekolah sebanyak 25 orang,
usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang tidak bersekolah sebanyak 14 orang.
Faktor yang menyebabkan ini terjadi dikarenakan ekonomi orang tua yang
tidak mencukupi

untuk membiayai

pendidikan anak-anak, kemudian

Pendidikan orang tua mengenai pendidikan tidak terlalu tinggi sehingga
wawasan tentang pendidikan menjadi berkurang. Kondisi anak putus sekolah
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selama ini telah menimbulkan pengangguran hingga terjadi berbagai macam
problema. Pengaruh lingkungan di desa Tanjung Laut ini juga sangat
mempengaruhi dan memberikan dampak negatif yang besar terhadap
perkembangan anak. Selanjutnya jauh nya tempat anak untuk bersekolah.
Letak perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis meneliti orang tua yang
memiliki anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah, dan
selain itu lokasi dan waku penelitian juga merupakan tempat yang berbeda..
3. Rohayati dalam skripsinya yang berjudul “ Perhatian Orang Tua terhadap
Pendidikan Anak di Kampung Bakal Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai
Gelam Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017“ menjelaskan di mana anak
banyak yang tidak bersekolah, dan yang bersekolah tidak mendapat perhatian
dari orang tua mengenai pendidikan.
Anak-anak tidak mendapat haknya dengan layak dari orang tua mereka seperti
bimbingan belajar dari orang tua, tidak ada upaya orang tua memberikan
fasilitas yang memadai bagi kegiatan belajar anak dirumah maupun di sekolah
baik berupa buku pelajaran, pakaian seragam, serta alat dan bahan belajar
lainnya. Hal ini dikarenakan banyak orang tua belum memahami dengan benar
bagaimana mendidik anak dan menempatkan diri sebagai orang tua yang
bertanggung

jawab

memberikan

perhatian

dalam

pendidikan

anak

mereka.Selain itu juga, kesibukan orang tua dalam mencari nafkah sehingga
tidak memperhatikan pendidikan anak.
Berbeda dengan penelitian yang dibuat dalam proposal ini, perbedaannya
adalah proposal ini lebih terfokus kepada problem yang dihadapi orang tua
melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah (MA), kemudian juga dari
segi tempat, waktu penulis memilih di tempat yang berbeda dengan yang
lainnya, dan memilih tempat penelitiannya di Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang

Asam

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Barat.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian
Sesuai dengan permasalahan, yang menjadi fokus dalam penelitian yang
berjudul Problematika Orang Tua Dalam Melanjutkan Pendidikan Anak Ke
Madrasah Aliyah Di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, maka pendekatan penelitian yang dipakai adalah
pendekatan kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah upaya penggalian pemahaman pemaknaan
terhadap apa yang terjadi pada lembaga individu atau kelompok, yang berasal dari
persoalan sosial atau kemanusiaan cresweell dalam”. (Santanak, 2010, hlm.1)
Di dalam (Sugiyono, 2013, hlm.1) metode kualitatif adalah metode penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.
Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana
upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan,
karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain
penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang
berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang di peroleh dari lapangan
kemudian dianalisis berdasarkan Variabel yang satu dengan lainnya sebagai upaya
untuk memberikan solusi tentang Problematika Orang tua dalam melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam.
B. setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bojo yang terletak di di Jl.Lintas
Timur, Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung
15
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Jabung Barat. di karenakan permasalahan yang diajukan dalam latar
belakang masalah relevan dengan keadaan di lapangan. Alasannya agar dalam
penelitian serta hasil pengamatan ini sesuai dengan keadaan dan kondisi yang
sebenarnya. Dan agar tidak ada kebohongan dalam penelitian ini.
2. Subjek Penelitian
Untuk memperoleh hasil yang ideal maka penentuan sample dan informan
ditentukan oleh tiga faktor derajat kesimpulan, proposisi yang dikehendaki
dalam peneitian ini, rencana analisa, tenaga, biaya, dan waktu yang akan di
jadikan sebagai informan (subjek penelitian) ini adalah :
a) Orang tua yang tidak melanjutkan pendidikan anak ke MA di Desa Tanjung
Bojo angkatan 2019/2020 yang berjumlah sebanyak 16 orang yang
mengalami problem utuk melanjutkan pendidikan anak mereka ke Madrasah
Aliyah
b) Anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke MA di Desa Tanjung Bojo
angkatan 2019/2020 sebanyak 16 orang yang merupakan anak dari orang tua
yang dimaksud dalam poin a di atas.
c) Kepala Desa beserta stafnya
Penentuan subjek didasarkan dengan teknik purposive sampling yang
bersifat purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel
secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan
sengaja mengambil sampel tertentu jika orang maka berarti orang-orang
tertentu yang sesuai dengan persyaratan sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria
sampel. (Moleong, 2010, hlm. 5)
Sebagi subjek utama yaitu orang tua yang memiliki anak tidak
melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA) di Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam. Subjek dalam penelitian ini sebagian di datangi dan
di wawancarai, dan sebagian yang lain di datangi untuk diamati secara
langsung. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi atau data yang di
peroleh melalui wawancara dengan data yang di peroleh melalui observasi
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melalui teknik triangulasi, sehingga data atau informasi sampai pada titik
jenuh.
Sehingga tidak ada keraguan dan kesalahan dalam informasi yang di
peroleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini kepala sekolah, majelis guru, karang
taruna, tokoh masyarakat (imam, tokoh adat) sebagai responden, orang tua
sebagai key informan (informasi kunci) ank-anak sebagai informan
C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
a) Data Primer
Data primer adalah data yang di ambil langsung dari penelitian kepada
sumbernya, tanpa adanya perantala. (Mukhtar,2010:86) yakni data yang di
peroleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan atau observasi
kepada para responden yaitu adalah para orang tua, anak yang tidak
melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah (MA), masyarakat sekolah,
stake holders.
(1) Mengapa orang tua tidak melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah
Aliyah (MA) di desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam?
(2) Apa saja problem yang dihadapi orang tua dalam melanjutkan pendidikan
anak ke Madrasah Aliyah (MA) di desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam?
(3) Bagaimana solusi bagi orang tua dalam mengatasi problem melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah (MA) di desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam?
b)Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yang
secara teknis dalam penelitian disebut responden. Data primer dapat berupa
data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif”. (Moleong, 2010, hlm.
112).
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui dokumentasi di Desa
Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam yang meliputi historis dan geografi,
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struktur pemerintahan, keadaan penduduk dan ekonomi dan keadaan agama
dan pendidikan.

2. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah sumber dari mana data
dapat diperoleh.
wawancara

Apabila

peneliti

menggunakan

questioner

atau

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut

responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan
peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan
teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses
sesuatu. (Arikunto, 2010, hlm. 172).
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a) Sumber data berupa manusia, yakni orang tua,Kepala desa, Pimpinan
masyarakat, tokoh adat, anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke
Madrasah Aliyah di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
b) Sumber data berupa buku-buku yang berkaitan dengan problematika
masyarakat atau orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak.
c) Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumentasi
resmi yang berhubungan dengan keberadaan sekolah, baik jumlah peserta
didik, dan sistem pembelajaran di sekolah, dan data atau dokumentasi, arsip
yang berhubungan dengan jumlah orang tua yang memimiliki problem
dalam melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data
dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
Untuk mendapatkan data yang empiris digunakan teknik pengumpulan data,
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maksud dari pengumpulan data adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
dalam rangka melengkapi data yang diperlukan. (Sugiyono, 2016: 224)
Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Metode ini biasanya diartikan sebagai alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatatan secara sistematis tentang
fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti menggunakan
metode observasi sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan dengan
menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Dalam hubungan itu
Yehoda dan kawan-kawan menjelaskan di dalam” (Sugiyono,2016, hlm. 145)
Observasi dilakukan dengan menggunakan dan membantu peneliti dalam
memperoleh data, panduan tersebut dikembangkan dan diperbaharui selama
penulis berada di lokasi penelitian.
Metode observasi yang peneliti gunakan yaitu metode observasi non
partisipan, yang mana peneliti mengamati langsung dalam lingkungan
penelitian mengenai Problematika orang tua dalam melanjutkan pendidikan
anak ke Sekolah agama tingkat Madrasah Aliyah (MA) di Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam.
2. Wawancara
Teknik wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang
dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting
alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan
dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.
(herdiansyah, 2015, hlm 31)
Wawancara adalah dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
(Moleong, 2017, hlm. 186)
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Menurut Gorden di dalam” (herdiansyah, 2015, hlm.31) wawancara
merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk
menggali dan mendapatkan informasi untuk satu tujuan tertentu.
Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang bagaimana problematika
orang tua dalam melanjutkan pendidikana anak ke madrasah Aliyah. Dan dalam
hal ini, yang akan peneliti wawancarai adalah, bapak dan ibu bagaimana upaya
bagi orang tua untuk mengatasi problematika dalam melanjutkan pendidikan anak
ke Madrasah Aliyah desa tanjung bojo, dan anak yang tidak melanjutkan
pendidikan anak ke madrasah Aliyah atau kepala desa beserta stafnya serta
informan lain yang terkait dengan masalah tersebut.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan catatan seseorang secara tertulis tentang
tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Berupa buku harian pribadi dan
otobiografi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan. (Gunawan.
2015. Hlm 178)
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumrntal dari seseorang.
Dukumen yan berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,
(life Histories) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lainnya. (sugiyono 2012:
327)
Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data catatan, surat-surat
dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Data
tersebut antara lain :
a) Historis dan Geografis Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
b) Struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
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c) Keadaan penduduk dan ekonomi Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d) Keadaan agama dan pendidikan Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

E. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis data kualitatif.
Dan data kualitatif ini akan dianalisis dengan :
1. Data Reduction (redukasi data)
Redukasi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang
masih baru, dalam melakukan reduksi dapat mendiskusikan pada teman atau
orang lain yang di pandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti
akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai dan
pengembangan teori yang signifikan. (Sugiyono,2016:247)
Reduksi data merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif.
Reduksi data peneliti lakukan dengan mendiskusikan kepada teman atau orang
yang di pandang ahli untuk mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan
dan pengembangan teori yang signifikan.
2. Data Display (penyajian data)
Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat di lakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan
mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.
(Sugiyono, 2016:249)
3. Conculusion Drawing/Verification
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Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila di temukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di
kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugyiono, 2016:252).
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Triangulasi Data
Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. ( Meleong, 2017: 330).
Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang di peroleh di lapangan
berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan triagulasi dengan
sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan
atau informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan :
a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
di katakannya secara pribadi.
c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan yang di katakan sepanjang waktu.
d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang kaya, maupun pemerintah.
e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan. (Moleong, 2017:330-331)
Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah : pertama,
pengecekan derajat kepercayaan penumuan hasil penelitian beberapa teknik
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pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data
dengan metode yang sama. Trianggulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau
pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan melalui derajat kepercayaan data
atau dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis
lainnya. Sedangkan trianggulasi dengan teeori dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu secara induktif dan secara logika. (Moleong, 2017: 331-332).
Berdasarkan teknik triangulasi tersebut di atas maka penulis bermaksud
untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang di peroleh di lapangan
tentang problematika orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak ke sekolah
agama tingakat Madrasah Aliyah (MA) di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam. Dari sumber observasi, wawancara maupun melalui dokumentasi, sehingga
dapat dipertanggung jawabkan keseluruhan data yang diperoleh di lapangan dalam
penelitian ini.
G. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian di susun sedemikian rupa agar mempermudah urutanurutan dan waktu dalam kegiatan penelitian. Untuk lebih mumudahkan penelitian
ini, maka kegiatan penelitian ini dibagi menjadi tahapan-tahapan dalam table
sebagai beriku :
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JADWAL PENELITIAN
Table 3.1 Jadwal Penelitian
No

Kegiatan

Bulan
Mei

Agustus

September

November

Januari

Februari

Maret

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pengajuan
judul
Pembuatan
proposal
Pengajuan
dosen
pembimbing
Bimbingan
proposal
Seminar
proposal
Perbaikan
hasil seminar
Pengajuan
riset
Pelaksanaan
riset
Penyusunan
data
Penyusunan
skripsi
Perbaikkan
skripsi

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. TEMUAN UMUM
1. Historis Dan Geografis Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
a) Historis
Desa Tanjung Bojo merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa
yang ada di Provinsi Jambi, yang mana Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mudah dijangkau oleh
masyarakat Jambi maupun masyarakat dari daerah yang lainnya karena letak
Desa Tanjung Bojo amat mudah untuk di temui dengan fasilitas jalan yang
baik, terutama transportasinya mudah untuk didapati, karena Desa Tanjung
Bojo berada di tepi Jalan lintas Timur. (Observasi 01 Februari 2020)
Mengenai tentang sejarah keseluruhan Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kita ketahaui melalui
wawancara dengan bapak Kades Desa tanjung Bojo yaitu bapak Ahmad
Hanavi dan Bapak Sayuti selaku Pamong Tani dan merangkap menjadi
ketua adat di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
Awal mula berdiri atau terbentuknya Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebelum tahun 1945
tepatnya lagi pada tahun 1944, pada awalnya nama Desa Ini bukanlah Desa
Tanjung Bojo namun pada mulanya desa ini Bernama Desa Tanjung Berejo.
Pada waktu itu di desa ini memiliki sebuah tanjung (daratan yang menjulang
ke laut) yang di penuhi berejo. Berejo merupakan bahasa asli dari warga
desa tersebut yang dimana Berejo memiliki arti buluh (Bambu) karena di
tanjung tersebut dikelilingi bambu maka desa tersebut di beri nama Desa
Tanjung Berejo dengan kesepakatan bersama. Namun dengan seiringnya
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perkembangan zaman maka desa tersebut berubah menjadi desa
Tanjung Bojo. Adapun nama-nama pemimpin atau Kepala Desa Tanjung
Bojo Yaitu:
(a) Usman Kusin
(b) Suni Abr
(c) Sulaiman
(d) Ekadi Nurdaya
(e) Syahran Ismail
(f) Ahmad Fauzi
(g) Rosdansyah
(h) Kastalani
(i) Eddy Isnaini
(j) Ahmad Hanavi
b) Geografis
Tanjung Bojo merupakan sebuah Desa yang terletak dalam daerah
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
yang mana Desa Tanjung Bojo membawahi 06 RT (Dokumentasi Desa
Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
Desa Tanjung Bojo berbatasan dengan :
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dusun Kebun
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru
c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Lawas
d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru (Dokumentasi
Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2020)
2. Struktur Pemerintahan
Sebagai wilayah administratif untuk mengatur pola pemerintahnnya,
Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
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Barat dikepalai oleh Kepala Desa dan satu orang Sekretaris, yang dibantu
oleh Perangkat Desa.
Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pemerintahan di Desa Tanjung
Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dilihat pada struktur Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berikut ini:
Skema 1
Struktur Organisasi Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
STRUKTUR ORGANISASI DESA TANJUNG BOJO KECAMATAN
BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KEPALA DESA
A HANAVI
NIP:

SEKDES
HENDRI D. S. Kom
NIP:

KADUS I

KADUS II

SARIONO

AFRIZAL

STAF

KAUR TATA USAHA

KAUR KEUANGAN

SAIPUL ANWAR

UCI TRISNAWATI. S. Pd
DUORIYANTO

KAUR PERENCANAAN
DUPSIR, S.Pd

SUDARMADI

BAHRUN S.Pd
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KASI PEMERINTAHAN

KASI PELAYANAN

KASI KESEJAHTERAAN

JHON SAPUTRA

IRFAN ARTA

BENI SAPUTRA

RT 01

RT 02

RT 03

MAHDILI

IRWAN

NASIR

RT 04

RT 05

RT 06

MARDI

HASAN

KASPUL

Sumber : Dokumentasi Desa Tanjung Bojo 2020
Sebagaimana di tunjukkan pada skema 1, maka jelaslah bahwa dalam
suatu organisasi Desa sangat penting dan menentukan dimana setiap
kegiatan yang menyangkut Desa tidak terlepas dari pengawasan Kepala
Desa. Akan tetapi, kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di kantor Desa
itu harus ada kerja sama yang baik antar kepala desa dengan sekretaris desa,
kepala desa dengan perangkat desa dan bahkan kepala desa dengan RT yang
ada di desa Tanjung Bojo. Selain itu di Kantor Desa terdapat struktur
Organisasi Kantor Desa Tanjung Bojo yang memiliki tanggung jawab yang
berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, berukut penjabarannya.
a. Kepala Desa
1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2) Kepala

Desa

melaksanakan

bertugas

menyelenggarakan

pembangunanan,

pembinaan

Pemerintahan
kemasyarakatan

Desa,
dan

pemberdayaan masyarakatat.
3) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,
penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahananm
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan
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masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah.
4) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan perdesaan, dan bidang
kesehatan.
5) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
6) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan kuluarga, pemuda, olahraga,
dan karang taruna.
7) Menjaga hubugan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya.
b. Sekretaris Desa
1) Melaksanakan administrasi Desa
2) Melaksanakan kegiatan surat menyurat
3) Melaksanakan kegiatan kearsipan, dan membuat laporan
c. Kadus
1) Melaksanakan tugas pemerintahan
2) Melaksanakan pembangunan
3) Melaksanakan tugas kemasyarakatan
4) Melaksanakan keputusan desa dan kebijakan Kepala Desa
d. Kaur
1) Membantu sekretarisdesa dalam melaksanakan administrasi umum, tata
usaha dan kearsipan, pengelolaan bahan rapat dan laporan
3. Keadaan Penduduk
Berdasarkan monografi kantor desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 jumlah penduduk di
desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
Barat menurut jumlah KK maka jumlah penduduk desa Tanjung Bojo
adalah 1258 jiwa, menurut kelompok KK dan jenis kelaminnya maka
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jumlah penduduk desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 1
Data Jumlah KK dan Penduduk dan RT di Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
No

Nama RT

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Lk

Pr

1

RT 01

216

55

94

122

2

RT 02

164

41

75

89

3

RT 03

204

68

107

97

4

RT 04

171

57

102

69

5

RT 05

212

53

99

114

6

RT 06

291

97

110

181

Jumlah

1256

371

587

672

Sumber : Profil Desa Tanjung Bojo 2020
Dari tabel diatas dapat dipahami jumlah masyarakat Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1256 orang
yang terdiri dari 587 orang laki-laki dan 672 orang perempuan. Dan dapat
dilihat dari RT 01 jumlah penduduknya 216 jiwa, RT 02 jumlah
penduduknya 164 jiwa, RT 03

jumlah penduduknya 204 jiwa, RT 04

jumlah penduduknya 171 jiwa, RT 05 jumlah penduduk 212, RT 06 jumlah
penduduknya 291 jiwa. (Dokumentasi Desa Tanjun Bojo Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020)
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4. Mata Pencaharian Penduduk
Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

mayoritas bersumber

pertanian pada umumnya masyarakat Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah petani sawit.
Disamping itu ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, buruh, buruh
bangunan, dan sopir mobil.
5. Agama
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh
masyarakat Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat semuanya beragama Islam.
Untuk lebih jelasnya tentang sarana Ibadah yang terdapat di Desa Tanjung
Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel IV. 2
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
No

Sarana Ibadah

Jumlah

1

Masjid

2 Buah

2

Langgar / Surau

1 Buah

Sumber : Profil Desa Tanjung Bojo 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana ibadah di Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari dua
Mesjid satu Langgar/ Surau. (Dokumentasi Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020)
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6. Keadaan Penduduk
Untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan untuk meningkatkan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berguna untuk dirinya dan
bangsa, maka perlu adanya pendidikan baik pendidikan formal maupun
pendidikan non formal. Meratakan pendidikan sampai ke Desa merupakan
tanggung jawab semua pihak, baik swasta maupun pemerintah, karena
pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dalam usaha menyelenggarakan pendidikan harus diimbangi
dengan sarana dan prasarana yang memadai karena tanpa itu proses
pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Untuk mengetahui Jumlah sarana pendidikan atau gedung sekolah yang
terdapat di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
No

Jenis Sekolah

Status
Swasta

Negeri

1

PAUD

1

2

SD

1

3

MI

1

Sumber : Profil Desa Tanjung Bojo 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kaupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Pendidikan Usia
Dini Negeri (PAUD) yang berjumlah satu, Sekolah Dasar Negeri (SD) satu,
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) satu. (Dokumentasi Desa Tanjung Bojo
Kecamata Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barar 2020)
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B. Temuan Khusus
1. Pandangan

Orang

Tua

Terhadap

Pendidikan

Anak,

Untuk

Melanjutkan Pendidikan Ke Madrasah Aliyah Di Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
a. Pentingnya pendidikan agama
Pendidikan agama itu amat penting bagi setiap umat islam, karena allah
memerintahkan kepada kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita
dari api neraka, untuk memelihara diri kita dan keluarga dari api neraka
maka kita harus melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang telah
ditentukan, menjauhi larangan yang allah larang, dan mengerjakan apa yang
di perintahkannya kepada kita. Untuk mengetahui semua itu maka kita harus
mempelajarinya terlebih dahulu oleh karena itu pendidikan agama amatlah
penting bagi diri kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat
kelak.
Keberadaan Madrasah Aliyah tentulah sangat di perlukan bagi setiap
masyarakat. Tujuannya pendidikan di Madrasah Aliyah adalah untuk
menciptakan generasi-generasi yang memahami dan berfikiran lebih maju
sesuai dengan bidang yang ditekuninya masing-masing melalui pendidikan
di Madrasah Aliyah maka anak-anak dapat mempelajari tentang pemahaman
agama, dengan adanya Madrasah Aliyah maka anak-anak akan belajar
agama dengan tidak ada rasa bosan karena Madrasah Aliyah tidak memiliki
sistem seperti di pesantren yang harus menginap di dalam Asrama dengan
pengawasan yang amat ketat. Melalui Madrasah Aliyah maka setiap anak
akan belajar berbagai pelajaran agama dan umum yang ada di Madrasah
Aliyah terlebih khususnya lagi pendidikan agama yang ada di Madrasah
Aliyah seperti seperti Al-Quran Hadits, Fiqh, Bahasa arab, Sejarah
Kebudayaan Islam dan Akidah Islam. Disamping ilmu-ilmu umum seperti
Matematika, Fisika, Biologi, ekonomi dan lain sebagainya.
Dengan adanya bekal agama yang didapatkan anak dari pendidikan yang
ia enyam di Madrasah Aliyah maka anak dapat membangun Desanya
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dengan tanggung jawab yang baik dengan sedikit bekal ilmu agama yang
telah di miliki dan yang telah di dapatnya selama duduk di bangku sekolah.
Tentu sangat disayangkan jika apresiasi atau sambutan masyarakat yang
negatif terhadap eksistensi Madrasah Aliyah lembaga pendidikan yang tidak
kalah lengkap dalam membentuk individu yang berkualitas.
Berikut poin-poin penjelasannya :
Pendidikan agama sangatlah penting bagi kehidupan di dunia maupun
di akhirat sesuai dengan apa yang telah di jelaskan pada firmannya. Untuk
mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan agama maka kita perlu
mempelajari hal-lah yang berhubungan denganya, salah satu cara kita untuk
mempelajari agama adalah dengan mengenyam pendidikan agama baik itu
di rumah maupun di sekolah seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan
Madrasah Aliyah (MA).
Pendidikan agama itu amat penting bagi setiap umat islam, karena allah
memerintahkan kepada kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita
dari api neraka, untuk memelihara diri kita dan keluarga dari api neraka
maka kita harus melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang telah
ditentukan, menjauhi larangan yang allah larang, dan mengerjakan apa yang
di perintahkannya kepada kita. Untuk mengetahui semua itu maka kita harus
mempelajarinya terlebih dahulu oleh karena itu pendidikan agama amatlah
penting bagi diri kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat
kelak.
Wawancara dengan Ibu Ema warga Desa Tanjung Bojo yang memiliki anak
tamatan SMP Tahun 2018/2019 yang mengatakan:
“pendidikan agama itu penting untuk diri kita sendiri dan karena itu saya
setuju untuk menyekolahkan anak saya ke Madrasah Aliyah, karena dengan
memasukkan anak saya ke Madrasah Aliyah saya rasa anak Saya dengan
mudah belajar agama, dan bisa menambah wawasan anak saya di bidang
agama”. (Wawancara 01 Februari 2020)
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

35

Wawancara dengan bapak Mardi warga Tanjung Bojo yang memiliki anak
tamatan SMP tahun 2018/2019 mengatakan:
“saya

sebenarnya

mendukung

jika

anak

saya

mau

melanjutkan

pendidikannya ke Madrasah Aliyah jika dia sudah tamat SMP dengan alasan
supaya anak saya bisa menjadi anak yang shaleh karena dengan belajar
agama di Madrasah Aliyah maka anak saya akan lebih paham lagi mengenai
hal yang baik dan tidak baik”. (Wawancara 01 Februari 2020)
Wawancara dengan bapak Sayuti warga Tanjung Bojo yang mengatakan:
“Pendidikan agama itu penting untuk diri kita sendiri karena pendidikan
agama tidak hanya menjadi bekal kita di dunia saja namun pendidikan
agama juga akan mejadi bekal kita di akhirat nanti, makanya saya ada niatan
untuk menyekolahkan anak saya ke sekolah agama seperti Madrasah
Aliyah”. (Wawancara 01 Februari 2020)
Wawancara dengan bapak Hanavi selaku Kepala Desa Tanjung Bojo yang
mengatakan hal senada:
“Saya senang sekali jika anak-anak yang ada di Tanjung Bojo melanjutkan
pendidikannya ke Madrasah Aliyah karena dengan begitu anak di Tanjung
Bojo akan mengalami peningkatan moral dan yang semakin baik lagi,
dengan adanya anak yang melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah
maka semakin banyak yang mengisi masjid, menjadi imam di desa kami”.
(Wawancara 02 Februari 2020)
Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis :
Jika dilihat dari tanggapan masyarakat (Orang Tua) tentang pendapat
mereka mengenai melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah maka
orang tua yang ada di Desa Tanjung Bojo pada umumnya menyetujui
ataupun membolehkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke Madrasah
Aliyah. Berdasarkan hasil Wawancara tersebut maka dapat kita ambil
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kesimpulan bahwa orang tua yang ada di Tanjung Bojo beranggapan bahwa
pendidikan agama itu amat penting.
Tidak dapat dibayangkan jika di zaman dewasa ini dengan segala
kesibukan kerjaan aktivitas duniawi lainnya masih ada anggapan sebagian
masyarakat yang beranggapan untuk apa sekolah tinggi-tingi kalau akhirnya
akan menikah, mengurus anak dan mengurus keluarga. Karena kalau hanya
seperti itu di dalam keluarga juga bisa memperoleh pendidikan sedemikian
itu. Namun tanpa disadarinya bagi mereka yang memiliki anggapan yang
seperti itu, dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan
teknologi yang semakin maju dan zaman yang serba canggih seperti ini
masih ada juga sekelompok dari mereka yang memiliki anggapan seperti itu.
Lembaga pendidikan seperti Madrasah Aliyah dalam masyarakat bisa
membantu penyelenggaraan pendidikan agama bagi anak jika orang tua
sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Untuk itu pendidikan di Madrasah
Aliyah tidak bisa diabaikan begitu saja bagi setiap masyarakat. Kesempatan
ini harus bisa dimanfaatkan oleh setiap individu untuk memperkaya anak
dengan bekal ilmu pendidikan yang belum tentu didapat anak dalam
keluarga. Namun masih ada masyarakat yang mengabaikan eksistensi
lembaga penidikan sebagai berikut:
Wawancara dengan Noni, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di
Tanjung Bojo juga menjelaskan :
“ Saya sekolah hanya sampai tamat sekolah dasar saja, walaupun begitu
saya bisa mengurus anak-anak saya dan membiayai hidupnya . karena yang
sering terjadi sekarang yaitu dimana jika anak terutama anak perempuan
sudah sekolah tinggi maka dia akan lalai dan suka lupa akan tanggung
jawabnya di dalam keluarga. Dan bahkan tak jarang anak yang sekolah ke
sekolah agama seperti di pesantren dan Madrasah Aliyah jika pulang ke
kampung mereka kelakuannya tidak jauh berbeda dengan anak yang sekolah
di sekolah umum mereka masih ada yang berlaku tidak sopan, dan tidak
menjalankan apa yang telah mereka dapat mengenai penanaman akhlak
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yang mereka pelajari selama di sekolah tersebut dan bahkan ada yang lebih
parah kelakuannya dibandingkan dengan anak yang sekolah di sekolah
umum di akibatkan pengaruh temannya. Jadi saya rasa cukuplah pendidikan
yang kami berikan dirumah melalui pengajian dan pergaulan sehari-hari.
Dengan demikian pendidikan tentang agama, berumah tangga dan
bermasyarakat tidak perlu dipelajari di lembaga pendidikan seperti di
Madrasah Aliyah “.
( Wawancara 05 Februari 2020)
Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis :
Benar adanya bahwa di Anggapan orang tua bahwasanya Anak tidak perlu
sekolah tinggi, Hal ini bila anak terutama anak perempuan sudah sekolah
tinggi maka dia lupa akan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Hal-hal
seperti pergaulan pengajian dapat dipelajari di rumah tanpa lembaga
pendidikan seperti di perguruan tinggi. ( Observasi 13 Maret 2019)
Sedangkan wawancara dengan Junardi, seorang kepala rumah tangga yang
tinggal di Desa Tanjung Bojo juga menjelaskan :
“saya ingin melihat anak saya melanjutkan pendidikannya ke Madrasah
Aliyah tapi setelah saya tanya-tanya ternyata untuk melanjutkan ke
Madrasah Aliyah itu biayanya besar karena jauhnya jarak sekolah, belum
lagi kendala yang lainnya. padahal saya ingin sekali anak saya melanjutkan
pendidikannya ke Madrasah Aliyah agar anak saya bisa lebih banyak
pengetahuan agamanya di bandingkan dengan saya. tapi ya... itu sangat
mahal sekali, rasanya tidak sesuai dengan hasil yang saya dapatkan. Maka
dari itu saya menyarankan kepada anak saya untuk belajar di sekolah umum
seperti SMK dan SMA yang ada di dekat Desa kami saja dan uang yang
harusnya untuk biaya masuk ke Madrasah Aliyah bisa untuk di tabung saja,
agar ketika uangnya sudah terkumpul kelak dia bisa melanjutkan
pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi “. (Wawancara 05 Februari
2020)
Berdasarkan Observasi penulis, benar adanya bahwa :
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Para Orang Tua di Tanjung Bojo beranggapan untuk apa bersekolah tinggitingi kalau akhirnya akan menikah, mengurus anak dan mengurus keluarga
juga. Sedangkan biaya untuk melanjutkan pendidikan sangat mahal.
Memperoleh pendidikan sedemikian itu menurut mereka cukup dirumah
saja, namun tidak semua orang tua beranggapan yang sama ada juga orang
tua yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya ke Madrasah Aliyah namun
karena terhalang oleh masalah dana yang besar maka akhirnya mau tidak
mau niat untuk

melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah di

urungkan.
(Observasi 13 Maret 2019 )
Dari hasil Observasi dan Wawancara di atas dapat dipahami bahwa ini
merupakan

kewajiban

setiap

pihak

di

Madrasah

Aliyah

untuk

menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya belajar di Madrasah
Aliyah, karena ini bisa mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini
salah mengenai keberadaan Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan
yang strategis bagi pendidikan anak dan selama ini upaya ini belum
membuahkan hasil jika dilihat secara seksama terhadap kondisi yang ada.
2. Problema (Kendala) yang dihadapi orang tua melanjutkan pendidikan
anak ke Madrasah Aliah (MA) di Desa Tanjung Bojo Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pendidikan pada dasarnya sangat penting bagi setiap orang, khususnya
masyarakat yang berada di pedesaan terlebih lagi pendidikan agama.
Pendidikan tidak membedakan status sosial maupun tingkat golongan, kaya
ataupun miskin. Akan tetapi yang terpenting adalah cara masyarakat dapat
menikmati dan memperoleh jaminan terhadap pelaksanaan pendidikan.
Pendidikan tidak mengenal waktu, umur, maupun jarak. Akan tetapi yang
terpenting adalah kemauan, keinginan, motivasi dan minat masyarakat
untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan dari yang umum sampai ke
pendidikan agama.
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Tujuan pendidikan tidak lain untuk mencerdaskan kehidupan
masyarakat. Tujuan tersebut dicapai melalui sistem dan proses pembelajaran
yang ada. Pendidkan juga untuk mewariskan ilmu pengetahuan dari generasi
kegenerasi, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dalam segala
bidang kehidupan masyarakat. Dengan demikian pendidikan, masyarakat
tidak akan tertinggal dengan masyarakat lainnya dan bahkan dengan negaranegara lain.
Begitu pula dengan pendidikan agama yang tidak kalah pentingnya dari
kehidupan kita bahkan pendidikan agama amatlah penting karena akan
bermanfaat bukan hanya di dunia saja namun juga bermanfaat di akhirat
kelak, olah karena itu kita selaku orang tua yang beragama islam hendaklah
memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak kita. Salah satu
cara kita untuk memberikan pendidik agama pada anak kita yaitu dengan
megajarinya ngaji, nasehat namun pendidikan agama pada anak tidaklah
cukup jika hanya di dapatkannya di rumah saja namun anak-anak juga
memerlukan sekolah untuk memperluas pengetahuannya mengenai agama,
karena di sekolah dia akan belajar dengan orang yang benar-benar paham
tentang agama yaitu guru. Salah satu cara kita selaku orang tua untuk
memberikan pendidikan agama yang baik pada anak maka kita harus
memasukkan anak kita ke sekolah agama yang salah satunya adalah
Madrasah Aliyah.
Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, masih terdapat sebagian
masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan kurang begitu penting, dan
pendidikan agama pada anak cukup di dapatkan di rumah saja. Masyarakat
kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Madrasah
Aliyah. Disisi lain memang terdapatnya keterbatasan biaya untuk
melanjutkan pendidikan anak-anaknya,
Hasil observasi di lapangan, khususnya di Desa Tanjung Bojo, bahwa
kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke
Madrasah Aliyah disebabkan oleh problematika (kendala) :
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a. Faktor biaya dan jarak sekolah yang kurang mendukung
Masalah ekonomi bagi orang tua yang menjadi faktor utama.
Kondisi pendapatan keluarga ikut menentukan kelangsungan pendidikan
anak. Pedapatan keluarga yang berkecukupan, maka fasilitas pendidikan
anak terjamin, namun tidak menjamin keberhasilan pendidikan anak.
Untuk

menyekolahkan

anak-anaknya

ke

Madarasah

Aliyah

membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dengan penghasilan masyarakat
yang pas-pasan, para orang tua tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya ke
Madrasah Aliyah karena Jaraknya yang jauh jika ingin melanjutkan
pendidikan ke Madrasah Aliyah Maka harus keluar maka orang tua tidak
punya pilihan lain mau tidak mau menyekolahkan anak ke sekolah umum
yang ada di Dekat Desa Tanjung Bojo.
Selain itu, anak juga kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke
Madrasah Aliyah. Dengan berbagai pertimbangan dari anak-anak kurang
berminat untuk melanjutkan pendidikan pendidikan ke Madrasah Aliyah.
Salah satu pertimbangannya adalah terkendala jarak tempuh yang amat jauh
sekitar kurang lebih tiga jam, ditambah lagi kondisi jalan yang ditempuh
kurang mendukung sehingga transportasi atau angkutan umum untuk ke
kabupaten (sekolah MA) hanya ada satu. Jika ingin menyekolahkan anak ke
Madrasah Aliyah orang tua juga memiliki pilihan untuk menyekolahkan
anak ke jambi atau ke luar provinsi yaitu provinsi riau, yang jaraknya lebih
jauh lagi jika di bandingkan dengan jarak ke kabupaten. banyaknya melihat
kondisi ekonomi keluarga dan banyaknya anak –anak yang tamatan dari
sekolah agama seperti banyak yang menganggur jika dibandingkan dengan
tamatan dari sekolah umum seperti SMA dan SMK.
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Rosman yang mengatakan
“Penghasilan kami sebagai petani yang hanya memiliki lahan sedikit
rasanya berat untuk menyekolahkan anak ke sekolah yang jauh dari daerah
kami, memperhatikan biaya SPP, biaya sehari-hari anak di tempatnya
tinggal, belum lagi biaya kami yang ada di rumah jadi banyak sekali yang
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harus dipertimbangkan jika ingin menyekolahkan anak ke Madrasah Aliyah
namun jika seandainya Madrasah Aliyah yang baik dan layak ada di dekat
desa kami maka kami akan menyekolahkan anak-anak kami ke Madrasah
Aliyah” (Wawancara 08 Februari 2020)
Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Herman, Orang tua yang
mengatakan :
“biaya pendidikan anak saat sekarang ini sangat tinggi dan setiap tahunnya
terus meningkat, belum lagi problem kebutuhan pokok yang melunjak,
belum lagi kebutuhan yang tak terduka yang harus dikeluarkan kapan saja
dalam waktu yang tak di sangka-sangka, sehingga memuat saya tidak
sanggup untuk melanjutkan pendidikan anak saya ke sekolah Madrasah
Aliyah”. (Wawancara 08 Februari 2020)
Hasil wawancara dengan ibu Rosita (ketua penggerak PKK desa tanjung
bojo
“iya, sebenarnya saya sangat berharap didesa tanjung bojo atau dikecamatan
batang asam memiliki upaya untuk mengadakan sekolah Madrasah Aliyah
karena saat ini sangat susah untuk orang tua yang ingin melanjutkan
pendidikan anaknya ke Madrasah Aliyah, contohnya saja saya untuk
menyekolahkan anak ke Madrasah Aliyah harus mengantar anak saya ke
kota jambi karena disini tidak ada. Jika di sekolahkan ke kabupaten
transportasi susah maka saya lebih memilih anak saya untuk sekolah di
Madrasah Aliyah kota jambi, meskipun perbulannya harus memiliki banyak
biaya.” (wawancara 10 februari 2020)
Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Sepuh
“problem saya dalam melanjutkan pendidikan anak saya di kabupaten
memang benar transportasi sangat susah ke sana jika tidak dijemput
menggunakan kendaraan sendiri terkadang anak saya dan temannya yang
dari kecamatan batang asam juga terkadang ketinggalan transportasi di
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karenakan mobil sudah penuh dan harus menunggu hari besoknya lagi”.
(wawancara 10 februari 2020)
Wawancara dengan Rendi anak yang melanjutkan pendidikan di Madrasah
Aliyah kabupaten
“kami mengalami kesulitan masalah transportasi jika igin pulang atau
mengirim titipan seperti lauk, buah, dari dusun di karenakan transportasi
tersebut hanya satu jika hujan deras mobil susah lewat sehingga angkutan
umum banyak tidak mau berangkat”. (wawancara 11 februari 2020)
Wawancaa dengan bapak enggul (orang tua yang melanjutkan pendidikan
anak ke Madrasa Aliyah
“sebenarnya bisa saja kami para orang tua jika ingin mengirimkan barang
seperti makanan, uang dan barang untuk anak mengirim lewat pos, jne atau
sejenisnya, namun tidak semua orang tua bisa atau tahu tatacaranya
mengingat kami yang hanya tamatan SD bahkan SD saja banyak yang tidak
tamat”. (wawancara 11 februari 2020)
Hasil wawancara dengan bapak Bakot orang tua yang tidak melanjutkan
pendidkan anaknya ke Madrasah Aliyah yang mengatakan:
“Sebenarnya saya ingin menyekolahkan anak saya ke sekolah agama seperti
Madrasah Aliyah namun apalah daya kendala menjadi penghambat
jangankan masuk ke sekolah yang ada di luar sana sedangkan
menyekolahkan anak saya di sekolah yang ada di sekitar sini saja saya sudah
merasakan beban yang bertambah apalagi jika saya menyekolahkan anak
saya ke Madrasah Aliyah yang tidak ada di sekitar sini yang harus di luar
sana sekolahnya tentu memakan banyak biaya”. (Wawancara 13 februari
2020)
Hal ini sesuai dengan hasil Observasi dilapangan ditemukan suatu
kenyataan bahwa :
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Benar adanya bahwa Kondisi ekonomi masyarakat Tanjung Bojo ini
sebagian besar adalah petani pedagang dan buruh lepas, seperti pembersih
kebun, pemanen sawit, supir mobil, sehingga ada semacam rasa takut dan
khawatir tidak mampu menyekolahkan anak ke sekolah yang ada di luaran.
(Observasi 16 februari 2020)
Hasil wawancara dengan Bapak Zikwan yang mengatakan :
“Setelah anak saya tamat SMP, saya bertanya padanya apakah dia mau
melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah, anak saya menjawab dia ingin
menyambung ke sekolah umum saja seperti SMK atau SMA yang ada di
desa sebelah. Ketika saya tanya alasannya, ia menjawab Madrasah Aliyah
yang di tawarkan kepadanya tidak ada di tempat kami dan untuk sekolah ke
Madrasah Aliyah maka harus memerlukan biaya yang tinggi karena belum
lagi untuk biaya hidup di sana dan biaya pendidikannya. Dan akhirnya anak
saya memilih untuk melanjutkan pendidikan di SMK saja”. (Wawancara 13
februari 2020)
Hal ini sesuai dengan yang Bapak Zikwan Katakan, wawancara dengan
Yendi Anak yang tidak melanjutkan Sekolah :
“Saya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah karena
melihat kondisi perekonomian keluarga saya yang menjadi problem lebih
baik saya sekolah di SMK atau SMA saja yang ada di sekitar sini dengan
begitu saya bisa berada di rumah terus dan sepulang sekolah saya bisa
membantu orang tua saya ke kebun atau mencari kerja sambilan, hitunghitung untuk membantu biaya kehidupan keluarga. Dari pada sekolah jauhjauh hanya menghabiskan uang orang tua saja , mendapat pekerjaan pun tak
menjamin setelah tamat”.
(Wawancara 15 februari 2020)
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Isna, salah seorang anak
yang telah tamat SMP, ia mengatakan :
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“ kendala saya tidak dapat melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah, karena
saya tidak mempunyai biaya yang cukup untuk sekolah di luar . Keadaan
ekonomi orang tua saya kurang mengijinkan. Di samping itu juga dengan
pertimbangan tamatan dari Madrasah Aliyah dan sekolah umum lainnya
juga sama saja yang penting bagi saya tamat sekolah itu sudah cukup”.
(Wawancara 12 maret 2019 )
Kemudian hasil wawancara dengan Yudi yang mengatakan :
“ Dahulu Saya sebenarnya ingin sekolah di Madrasah Aliyah, karena saya
ingin mencoba sesuatu yang baru dikarenakan di desa saya hanya ada dua
orang saja yang sekolah di Madrasah Aliyah saya iri dengan cerita yang ia
ceritakan kepada saya mengenai sekolahnya yang ada di luaran sana, dan
saya ingin seperti dia yang sekarang memiliki perubahan yang baik dari
prilaku dan sikap keimanannya, meski saya sadar untuk menjadi lebih baik
itu bergantung dengan diri masing-masing namun hal itu juga memerlukan
paktor pendukung seperti pendidikan misalnya.. Tetapi ekonomi keluarga
saya kurang menguntungkan, ditambah lagi adik-adik saya yang juga harus
menyelesaikan pendidikannya. Begitulah sehingga saya tidak melanjutkan
ke Madrasah Aliyah” . (Wawancara 15 februari 2020)
Hasil wawancara dengan Anggi yang mengatakan :
“ Saya telah tamat dari SMP, tapi saya tidak dapat melanjutkan pendidikan
saya lagi. Orang tua saya tidak mampu. Orang tua saya hanyalah buruh tani.
Biaya pendidikan sangat mahal dan tidak terjangkau oleh orang tua saya.
Akhirnya saya menganggur sekarang “. (Wawancara 15 februari 2020)
Seperti observasi yang ditemui oleh penulis , di temukan bahwa :
Para anak-anak yang telah tamat SMP / Sederajat sebagian besar kurang
antusias untuk melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah. Mereka
memperhatikan dari segi ekonomi orang tuanya yang kurang mendukung.
Mereka juga mempunyai anggapan bahwa tidak ada gunanya sekolah ke
Madrasah Aliyah dan sekolah agama yang lainnya karena sekolah umum
dan sekolah agama sama saja bagi mereka”. (Observasi 15 februari 2020)
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b. Tingkat pendidikan orang tua
Sebagian besar masyarakat dan para orang tua untuk memiliki
pendidikan tingkat rendah. Mereka hanya lulus Sekolah Dasar, dan ada juga
yang tidak sama sekali mengenyam dunia pendidikan. Oleh karenanya
banyak orang tua yang belum memahami dengan benar bagaimana
mendidik anak dan menempatkan diri sebagai orang tua yang bertanggung
jawab memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka.
Karena kurangnya kesadaran betapa pentingnya menanamkan pendidikan
agama pada anak maka orang tua banyak menyekolahkan anak ke sekolah
umum saja yang ada di sekitar desa Tanjung Bojo.
Hal ini menjadi kendala bagi orang tua untuk memberikan motivasi dan
dukungan bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke
Madrasah Aliyah.
Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh A Hanavi Kepada Desa Tanjung
Bojo Ia mengatakan :
“ saya akui bahwa sebagian besar masyarakat atau orang tua yang ada di
Desa Tanjung Bojo ini tingkat pendidikannya amatlah sangat rendah, dan
saya akui pula bahwa masyarakat di Desa Tanjung Bojo ini juga sebagian
masih ada yang belum menyadari akan betapa pentingnya pendidikan
agama. Sehingga mereka amat sangat sulit untuk memberikan dukugan dan
motivasi terhadap anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke
Sekolah Agama terlebih khususnya lagi Madrasah Aliyah sedangakan
jumlah tamatan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke Madrasah
Aliyah berjumlah 16 orang dari 20 orang, diantaranya 12 orang tamatan
MTS 8 orang tamatan SMPN 3 Batang Asam. Yang melanjutkan ke
Madrasah Aliyah 4 orang, SMA 6 orang, SMK 8 orang, dan yang tidak
melanjutkan pendidikan sama sekali 2 orang. (Wawancara 17

februari

2020)
Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Bojo Hendri
sebagai berikut ini:
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“Benar adanya bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tanjung
Bojo ini sangat rendah, sehingga kemampuan untuk memberikan motivasi,
dukungan, dan menumbuhkan cita-cita bagi anak-anak sangat kurang. Di
samping kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan agama sejak
usia dini juga karena tidak adanya minat dan faktor ekonomi menyebabkan
mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke
Madrasa Aliyah“. (Wawancara 17 februari 2020)
Berdasarkan Observasi Penulis :
Memang benar adanya bahwa banyak orang tua yang belum memahami
dengan benar bagaimana memberikan pendidikan yang baik dan benar pada
anak terlebih khususnya mengenai pendidikan agama, masih banyak orang
tua yang kurang mengengerti bagai mana cara mendidik anak dengan benar
dan bertanggung jawa memberikan perhatian terhadap pendidikan anak
mereka. Hal ini di karenakan tingkat pendidikan orang tua yang masih
rendah, bahkan ada sebagian orang tua yang sama sekali tidak mengenyam
bangku pendidikan. (Wawancara 17 februari 2020)
Wawancara dengan Perangkat Desa, Jhoni yang mengatakan :
“ Berdasarkan statistik yang ada di Kantor Desa menunjukkan bahwa
sebagian besar masyarakat Tanjung Bojo hanya tamatan Sekolah Dasar dan
sebagian yang lain tidak sekolah, dan mereka hanya mendapatkan
pendidikan agama dari rumah, pengajian dan Madarasah Ibtidaiyah saja. Hal
inilah yang menjadi salah satu kendala para orang tua untuk memberikan
dukungan dan motivasi kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan
ke Madrasah Aliyah“.( Wawancara 12 Maret 2019 )
Hal senada yang diungkapkan Bapak Bujang, Ia mengatakan :
“ Saya dahulu sekolah, tetapi Sekolah Dasar Saja. Itupun tidak tamat.
Walaupun saya tidak sekolah tinggi, tetapi saya bisa mengurus Rumah
Tangga dengan baik, mengurus keluarga saya, memberi anak saya makan
walaupun hanya berkecukupan. dan meskipun saya tidak mengenyam
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pendidikan di sekolah agama seperti Pesantren dan Madrasah Aliyah namun
saya tetap bisa mengajari anak saya mengaji dan solat. Jadi saya rasa saya
tidak perlu menyekolahkan anak saya ke Madrasah Aliyah Lagi karena saya
juga bisa mengajarinya dan lagi pula biayanya terlallu berat bagi saya”.
(Wawancara 20 april 2019 )
Berdasarkan Observasi penulis memang benar adanya:
Orang tua di Desa Tanjung Bojo sebagian besar masyarakat dan orang
tua hanya memiliki pendidikan tingkat rendah. Mereka kebanyakan lulus
Sekolah Dasar saja, dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali, sehingga
mereka sangat sulit untuk memberikan dukungan dan motivasi untuk
anaknya masuk ke Madrasah Aliyah. (Wawancara 17 februari 2020)
c. Tingkat Kesibukan Pekerjaan Orang Tua
Tingkat pekerjaan dan kesibukan menjadi kendala lain para orang tua
untuk memberikan dukungan terhadap pendidikan anak-anaknya ke
Madrasah Aliyah. Kesibukan ini berkaitan dengan pekerjaan, sehingga
keterbatasan waktu menjadi kendala untuk memberikan perhatian terhadap
pendidikan anak-anaknya. Masalah kebiasaan belajar dan kelanjutan
pendidikan di abaikan oleh para orang tua. Padahal pendidikan di rumah
merupakan bagian penting dalam kelangsungan pendidikan anak di sekolah.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Reza, anak yang tidak
melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah yang mengatakan :
“Kesibukan orang tua saya dengan berbagai macam pekerjaan menyebabkan
kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan saya. Kesibukan
pekerjaan orang tua saya tersebut membatasi waktu yang harusnya diberikan
untuk memperhatikan pendidikan saya dan juga adik-adik saya “.
(Wawancara 18 februari 2020)
Observasi penulis :
Berdasarkan observasi penulis benar adanya bahwa Kesibukan pekerjaan
orang tua memiliki keterbatasan waktu untuk memberikan perhatian
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terhadap pendidikan kepada anak-anaknya. Hal ini merupakan kendala lain
para orang tua untuk memberikan dukungan terhadap pendidikan anakanaknya ke Madrasah aliyah khususnya. (Observasi 18 februari 2020
Selanjutnya Bapak Leman mengatakan :
“ Saya bekerja sebagai petani, memang untuk memperhatikan pendidikan
anak-anak saya sangat kurang. Waktu yang tidak ada untuk komunikasi
dengan anak-anak masalah pendidikan, sehingga saya tidak dapat
memberikan dukungan maupun motivasi dan mengawasi pendidikan anakanak saya. Kelanjutan pendidikan ke Madrasah Aliyahpun tidak sempat saya
pikirkan”. ( Wawancara 18 februari 2020)
Ibu Minah mengatakan :
“Sebagai ibu rumah tangga, memang ada perhatian terhadap pendidikan
anak-anak walau hanya sedikit, terkadang saya ada terlintas dalam benak
ingin anak saya menjadi anak yang shaleh dan shalehah, namun pada
kenyataanny, saya tidak dapat berbuat banyak karena berbagai keterbatasan
yang ada pada saya sehingga pendidikan anak-anak kurang mendapatkan
perhatian. Saya harus menjaga kebun, saya bisa seharian di kebun. Banyak
yang harus saya kerjakan di kebun. Sekembalinya dari kebun saya harus
masak dan menyiapkan makan malam. Sesudahnya yang tersisa hanya rasa
capek dan mengantuk “.( Wawancara 18 februari 2020)
Berdasarkan Observasi Penulis:
Kesibukan dalam pekerjaan, para orang tua memiliki keterbatasan waktu
untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Sehingga
Masalah kebiasaan belajar dan kelanjutan pendidikan kesannya sedikit di
abaikan oleh para orang tua. (Observasi 18 februari 2020)
Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara diatas, maka dapat diketahui
bahwa faktor kesibukan karena pekerjaan orang tua menyebabkan kurang
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adanya perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya untuk melanjutkan ke
Madrasah Aliyah.
d. Faktor Lingkungan Masyarakat
Faktor lingkungan masyarakat mempengaruhi terjadinya kendala-kendala
para orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke Madrasah
Aliyah. Salah satunya adalah karena sebagian besar orang tua tidak
menyekolahkan anak-anak mereka ke Madrasah Aliyah, sehingga sebagian
orang tua ikut-ikutan tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke
Madrasah Aliyah, dan ada pula anak yang ikut-ikutan teman yang lain tidak
melanjutkan pendidikaan ke Madrasah Aliyah. Selain itu juga kurangnya
minat orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak nya ke Madrasah
Aliyah dan anggapan bahwa melanjutkan sekolah ke sekolah agama seperti
Madrasah Aliyah itu terlalu memakan biaya yang cukup besar karena
adanya hanya di luar jadi dari pada sekolah jauh menghabiskan uang lebih
baik sekolah di sekolah yang dekat saja.
Wawancara dengan Bapak Sapta, yang mengatakan :
“Yang menjadi kendala saya tidak menyekolahkan anak saya ke Madrasah
Aliyah adalah karena sebagian besar masyarakat tidak melanjutkan
pendidikan anak-anaknya ke Madrasah Aliyah, sehingga saya pun
terpengaruh. “. ( Wawancara 19 februari 2020)
Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Zailani , ia mengatakan :
“ Banyak teman-teman saya yang tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke
Madrasah Aliyah, sehingga anak saya tidak termotivasi untuk masuk ke
Madrasah Aliyah. upaya yang menyebabkannya adalah masalah ekonomi
keluarga saya, sehingga motivasi orang tua saya untuk melanjutkan
pendidikan anak saya ke sana tidak ada. Masyarakat yang lain pun
demikian, mereka kurang perhatian terhadap pendidikan anak mereka
sampai ke Madrasah Aliyah’’. (Wawancara 19 februari 2020)
Berdasarkan observasi penulis :
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Benar adanya bahwa sebagian besar masyarakat tidak melanjutkan
pendidikan anak-anaknya mereka ke Madrasah Aliyah, sehingga orang tua
lain pun terpengaruh. Begitu pula dengan anak tersebut, melihat teman yang
lain tidak melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah, anak yang lain pun
tidak termotivasi. Faktor lain yang menyebabkannya adalah masalah
ekonomi keluarga dan dikarenakan tidak tersedianya sekolah Madrasah
Aliyah di tempat mereka.
Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Mansur , orang tua yang
mengatakan :
“ Saya mau melanjutkan pendidikan anak-anak saya ke Madrasah Aliyah
meskipun merasa ragu, namun mengingat dan menimbang takut terputus di
tengah jalan maka saya mengurungkan niat saya”.
( Wawancara 20 februari 2020)
Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara tersebut, maka penulis
dapat mengambil suatu pemahaman bahwa problem lingkungan sangat
mempengaruhi para orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya
ke Madrasah Aliyah. Jika didalam masyarakat banyak yang tidak
melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke Madrasah Aliyah, maka
mengakibatkan orang tua atau anak yang lain kurang termotivasi untuk
melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah. Selain itu, anggapan bahwa
belajar tidak perlu jauh-jauh jika ada sekolah yang dekat kenapa harus
memilih yang jauh karena semua sekolah itu sama intinya sama-sama
belajar. dan melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah itu amat sulit bagi
orang tua yang ada di Tanjung Bojo karena jarak sekolah yang jauh, dan
memerlukan biaya yang cukup besar dibandingkan melanjutkan pendidikan
di SMA/SMK yang ada di desa sebelah.
e. Belum Menjadi Pilihan Utama
Meskipun secara nyata keberadaan Madrasah Aliyah sudah mengalami
perkembangan yang amat sangat pesat dan tidak kalah dengan pendidikan
umum seperti SMA, SMK, baik dari segi tenaga pengajarnya, lingkungan,
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pembelajarannya dan pasilitas yang ada di sekolah, dan bahkan ada
Madrasah

yang

lebih

bagus

mengenai

sarana

dan

prasarananya

dibandingkan sekolah umum. Namun hal ini tetap tidak atau belum juga
bisa menjadikan Madrasah Aliyah sebagai pilihan utama bagi masyarakat di
sekitar untuk melanjutkan sekolah anak mereka ke Madrasah Aliyah.
Tentunya dengan Madrasah Aliyah yang belum menjadi pilihan utama bagi
masyarakat di sebabkan oleh faktor tertentu berikut hasil wawancara dengan
beberapa warga:
Wawancara dengan warga Desa Tanjung Bojo Bapak Wawan orang tua
yang memiliki anak tamatan SMP tahun 2019/2020 namun tidak
melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah:
“saya ingin sekali anak saya masuk sekolah agama seperti Madrasah
Aliyah karena saya ingin anak saya belajar agama dengan baik dan
memahami tentang agama lebih baik dari saya, agar anak saya menjadi anak
yang bisa membantu orang tuanya menuju ke syurga, karena saya sadar sya
tidak terlalu mendalaminya padahal pendidikan agama amatlah penting.
Namun karena karena di tempat kami tidak ada Madrasah Aliyah maka
kami harus menyekolahakan anak kami ke tempat lainnya yang amat jauh,
jika mau mau menyekolahkan anak saya maka memerlukan dana yang besar
oleh karena itu terpaksa saya mengurungkan niat untuk menyekolahkan
anak saya ke Madrasah Aliyah”. (Wawancara 20 februari 2020)
Wawancara dengan Ibu Nurma warga desa Tanjung Bojo yang tidak
melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah mengatakan
“saya tidak terpikir untuk menyekolahkan anak-anak saya setinggi
mungkin meski saya boleh dikatakan mampu untuk menyekolahkan anak
saya ke luar, namun menurut saya anak saya tahu baca tulis dan
berhitung,dan mengaji itu sadah lebih dari cukup. Saya sendiri tidak pernah
duduk di bangku sekolah dan saya hanya belajar dari teman saya yang
pernah sekolah dan hasilnya sekarang saya bisa baca tulis, mengaji, dan
berhitung bahkan hidup saya lebih berkecukupan dibanding teman saya
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yang dulunya sekolah jadi menurut saya belajar di rumah itu juga sudah
cukup tidak perlu jauh-jauh menghabiskan banyak uang”. (Wawancara 20
februari 2020)
Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis:
Setiap orang itu berbeda dalam berpendapat beda orang beda pemikiran
tidak semuanya sama dalam berpendapat jadi berdasarkan Wawancara
tersebut dapat dikatakan bahwa ada orang tua yang memiliki tekat yang kuat
untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Madrasah Aliyah namun
terhalang oleh kendala keuangan yang tidak mendukung, dan ada pula orang
tua yang memiliki kemampuan atau kelebihan ekonomi untuk melanjutkan
pendidikan anaknya ke Madrasah Aliyah namun tidak memiliki kesadaran
betapa pentingnya pendidikan terlebih lagi pendidikan agama untuk anaknya
dan di karenakan kurangnya minat dalam melanjutkan pendidikan anak
untuk menjadi lebih baik lalgi. (Observasi 20 februari 2020)
Wawancara dengan warga desa Tanjung Bojo yang tidak melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah Bapak Midun :
“Saya tidak bisa memastikan apa yang harus dilakukan setelah anak saya
tamat sekolah nanti, belum ada perencanaan. Saya kurang terpikirkan untuk
menyekolahkan anak saya di Madrasah Aliyah karena alasan itu tadi. untuk
menyekolahkan anak saya ke Madrasah Aliyah maka akan Memerlukan
dana yang cukup besar karena di kecamatan Batang Asam tidak ada
Madrasah Aliyah jika ingin menyekolahkan anak ke Madrasah Aliyah yang
bagus maka harus keluar seperti di daerah kecamatan yang lain, Kabupaten
atau di kota Jambi sekalian, kendala atau problem untuk kesana memerlukan
dana yang banyak karena belum lagi biaya untuk anak tinggal di sana, uang
jajan, uang makan yang harus di keluarkan tiap bulannya, karena hal
tersebut saya lebih memilih menyekolahkan anak saya ke SMK”. (
Wawancara 20 februari 2020)
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Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Soni yang memiliki anak tamatan
SMP tahun 2019/2020 yang tidak melanjutkan pendidikan anak ke Madrasa
Aliyah Ia mengatakan :
“ saya tidak melanjutkan pendidikan anak saya ke Madrasah Aliyah karena
kendala dan problem biaya yang mahal, jarak sekolah yang jauhlah jadi
membuat niat saya untuk menyekolahkan

anak saya ke sana mulai

memudar, jika dipikir sekolah agama seperti Madrasah Aliyah itu sama saja
dengan sekolah umum yang penting anak saya bisa sekolah dari pada saya
harus mengambil resiko menyekolahkan anak saya jauh-jauh dari desa saya
menghabiskan ongkos lebih baik saya menyekolahkan anak saya ke sekolah
umum yang ada di desa sebelah”.
Wawancara dengan bapak Hanavi selaku Kepala Desa Tanjung Bojo yang
mengatakan
“ Persepsi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Madrasah
Aliyah masih kurang di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurang. sebab para orang tua
banyak mendengar perkataan orang lain mengenai biaya yang sangat mahal.
Maka orang tua merasa takut dan ragu jika menyekolahkan anak ke
Madrasah Aliyah karena takut jika tidak sanggup membiayainya lagi maka
anak akan berhenti di tengah jalan. Hal inilah yang membuat Madrasah
Aliyah belum menjadi pilihan utama’’. ( Wawancara 21 februari 2020)
Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis:
Jika melihat dari tanggapan masyarakat selama ini tentang keberadaan
Madrasah Aliyah Belum menjadi pilihan utama, masyarakat (Orang Tua)
yang ada di Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat mengatakan bahwasanya mereka masih ragu untuk
melanjutkan Pendidikan anaknya ke Madrasah Aliyah. Dikarenakan kendala
seperti keuangan, jarak sekolah, dan kendala yang lainnya maka menjadikan
Madrasah Aliyah bukanlah pilihan utama bagi Orang Tua di Desa Tanjung
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Bojo Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(Observasi 21 februari 2020)
Kondisi ini seharusnya bisa di jadikan oleh pihak yang bersangkutan
untuk lebih meningkatkan mutu Pendidikan dengan menekan biaya yang
harus dibayarkan dan dapat bersaing secara sehat dalam memajukan
lembaga pendidikannya agar mampu berkiprah banyak dalam menghasilkan
peserta didik yang kompeten pada aspek ilmu agama. Namun, juga mampu
bersaing sehat pada aspek ilmu umumnya. Tentu ini tidak mudah,
peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama sehingga melahirkan
lulusan yang berprestasi.
3. Upaya bagi Orang Tua untuk mengatasi Problematika melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah Aliyah (MA) di Desa Tanjung Bojo
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat kedepan,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas
pendidikan, meningkatkan pendidikan agama, meningkatkan akidah akhlah,
menjadi peran dan kewajiban semua pihak. Beban ini tidak hanya menjadi
kewajiban pemerintah, tetapi keterlibatan seluruh lapisan masyarakat sangat
di harapkan. Motivasi serta dukungan untuk memberikan semangat kepada
anak-anak untuk belajar, tidak hanya sebatas mengenai pelajaran umum saja
namun juga diperlukan pelajaran yang berbasis agama seperti Akidah
Akhlak, Fiqih, SKI, Alqur’an Hadits. Hal ini harus di usahakan upaya secara
bersama-sama.
Solusi yang baik dilakukan dan diupayakan oleh masyarakat untuk
meningkatkan pendidikan anak ke Madrasah Aliyah, antara lain adalah:
1. Dukungan Belajar dari Orang Tua
Usaha orang tua untuk selalu mendukung dan memperhatikan belajar
anak-anak merupakan suatu upaya anak kelak dapat melanjutkan
pendidikannya ke sekolah agama seperti Madrasah Aliyah. Orang tua yang
selalu memberikan perhatian pada anaknya, memberikan dukungan dalam
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belajar anaknya, akan membuat anak akan lebih giat dan lebih bersemangat
dalam belajar, karena ia tahu bahwa bukan dirinya saja yang berkeinginan
untuk maju, tetapi juga orang tuanya berkeinginan sama. Sehingga hasil
belajar atau prestasi belajar yang di raih oleh anak menjadi lebih baik.
Dengan adanya dukungan yang kuat dari orang tua maka anak akan
semakin bersemangat untuk menjadi anak yang lebih baik bagi kedua orang
tuanya maka anak akan berkeinginan untuk menjadi anak yang berbakti
kepada orang tuanya dengan begitu kemungkinan besar anak akan memiliki
semangat dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya ke
Madrasah Aliyah.
Wawancara dengan Bapak Iskandar, Beliau mengatakan :
“Saya selalu berupaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak saya
sampai ke Madrasah Aliyah. Karena menurut saya ilmu pengetahuan agama
itu penting sekali. Cara saya agar anak mempunyai minat adalah dengan
memberi dukungan belajar, dan memberikan pengarahan tentang agama
sedikit demi sedikit. Supaya anak saya memiliki pemahaman tentang agama
dan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama dan dengan begitu
anak saya akan tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah”.
(Wawancara 21 februari 2020)
Bapak Hasan mengatakan :
“Saya selalu mendukung anak saya untuk melanjutkan pendidikan ke
Madrasah Aliyah, apapun yang terjadi. Untuk biaya yang tinggi sekalipun
akan saya upayakan , karena menurut saya masalah rezeki sudah di atur oleh
Yang di Atas, yang terpenting saya selalu mendukung belajarnya dan yang
penting anak saya bisa bersekolah di sekolah yang diinginkannya“.
(Wawancara 21 februari 2020)
Wawancara dengan Lidya Seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke
Madrasah Aliyah:
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“Saya sekarang sedang sekolah di SMA IT Al-Falah Negeri Kota jambi,
Ketika saya masih duduk di bangku SMP, saya selalu mendapat dukungan
dari orang tua saya untuk selalu belajar supaya sampai ke sekolah yang saya
inginkan. Saya selalu diarahkan orang tua saya agar selalu belajar dengan
rajin. Hasilnya pun dapat dirasakan sendiri oleh saya “. (Wawancara 21
februari 2020)
Berdasarkan Observasi penulis ,benar adanya bahwa :
Orang Tua di Desa Tanjung Bojo ada yang bersemangat dan selalu
memberikan dukungan belajar kepada anaknya untuk melanjutkan
pendidikan ke Madrasah Aliyah. Dengan alasan supaya anak-anak mereka
dapat berprestasi atau dapat mempunyai nilai yang bagus dan tidak patah
semangat dalam melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang ia suka. Dan
hal ini tentu saja dapat mempermudah anak untuk masuk ke Madrasah
Aliyah. (Observasi 22 februari 2020)
Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara tersebut maka peran orang tua
dalam meningkatkan minat belajar anak sangat penting. Dan orang tua harus
memberi semangat dan dorongan kepada anak supaya anak tidak meyerah
untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang di inginkan oleh anak.
Tanpa dukungan orang tua, belajar anak-anak akan kurang semangat dalam
belajar dan akan mempengaruhi hasil dan minat belajar sampai ke tingkat
Madrasah Aliyah.
2. Menabung Untuk Pendidikan Anak
Masalah Dana Pendidikan masalah yang pasti selalu dialami orang tua
terutama pada saat akan memasuki tahun ajaran baru. Pastinya sebagai
orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya, akan bingung dan
akan dipusingkan dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Dan
Kebanyakan para orang tua kurang atau bahkan tidak sama sekali
mempersiapkan dana pendidikan untuk anaknya.
Bila orang tua sangat mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan
pendidikan anak-anaknya ke Madrasah Aliyah, maka orang tua harus
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mempersiapkan diri secara ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
menabung.
Wawancara dengan Bapak Fauzan, Seorang Kepala Keluarga. Ia
mengatakan :
“ Untuk anak – anak saya, selama ini saya fokus menabung untuk kebutuhan
pendidikan mereka, mengingat anak-anak saya harus sekolah semua. Dan
apabila ada kebutuhan biaya pendidikan anak-anak saya yang mendesak
atau mendadak, saya tidak akan kewalahan untuk mencari dana tersebut, dan
tidak perlu kesana-kesini mencari pinjaman. Hal ini Ya karena itu tadi, saya
sudah mempersiapkan dananya jauh-jauh hari”. (Wawancara 21 februari
2020)
Seperti yang di sampaikan pula oleh Bapak Jujun :
“ Biaya pendidikan sangat tinggi, maka saya menabung untuk keperluan dan
kebutuhan anak saya sampai ke sekolah yang ia inginkan. Hal ini sangat
penting, karena bila kita telah merencanakan untuk pendidikan anak ke
Madrasah Aliyah yang memerlukan biaya besar karena harus sekolah di
luar, maka kita harus mempersiapkan biaya. Dengan menabung, andai ada
kekurangan biaya, kitapun tidak kesulitan untuk menutupinya “.
(Wawancara 21 februari 2020)
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Beni:
“ Persiapan jauh-jauh hari sudah saya lakukan, mengingat biaya pendidikan
yang sangat tinggi dan dari tahun ke tahun terus naik. Saya menabung untuk
pendidikan anak saya, sehingga ia dapat bersekolah sampai ke MA”.
(Wawancara 21 februari 2020)
Observasi yang Penulis temui :
Di Desa Tanjung Bojo untuk mengantisipasi biaya pendidikan yang semakin
mahal, diantara Orang Tua di Desa Tanjung Bojo mempersiapkan biaya
jauh-jauh hari dengan cara menabung. (Observasi 21 februari 2020)
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Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara diatas, maka dapat
dipahami bahwa persiapan biaya dapat dilakukan dengan menabung.
Dengan demikian anak akan merasa bahwa biaya pendidikan Madrasah
Aliyah tidak menjadi kendala dan problem baginya untuk melanjutkan
pendidikan ke Madrasah Aliyah meski dengan jarak yang jauh dan harus
keluar sekalipun. Maka anak akan termotivasi dan berminat untuk
melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah dan anak tidak akan
mengurungkan niat lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke Madrasah
Aliyah.
3. Ngekostkan anaknya
Untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada anak-anak supaya
dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke Madrasah Aliyah dapat
dilakukan dengan mengekostkan anak dikuala tungkal.
Hal ini dikatakan oleh Ibu Banin, salah seorang Guru Agama yang ada di
Tanjung Bojo, Beliau mengatakan :
“Saya selalu memberikan seruan maupun himbauan kepada anak-anak didik
saya. Bagi yang mampu dan mempunyai minat untuk sekolah dan
melanjutkan sampai ke Madrasah Aliyah akan sangat baik sekali. Ilmu
pengetahuan sangat penting, paling tidak telah mempunyai modal untuk
masa depannya dengan ilmu agama yang di dapat”. (Wawancara 22
februari 2020)
Sesuai dengan Bapak zaiki selaku Imam, yang mengatakan :
“Mengekostkan anak di kuala tungkal juga menjadi upaya untuk anak bisa
tetap sekolah di madrasah Aliyah, karena dengan mengekostkan anak di
kuala tungkal adalah cara mudah untuk tetap masuk ke madrasah Aliyah”.
(Wawancara 22 februari 2020)
Berdasarkan Observasi yang penulis temui :
Mengekostkan anak di kuala tungkal memang jalan mudah bagi anak untuk
tetap sekolah di madrasah Aliyah. Dengan mengekostkan anak kita juga bisa
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membuat anak menjadi mandiri dan orang tua yang mengekostkan anaknya
dapat memberikan peluang untuk anak supaya bisa melanjutkan di madrasah
Aliyah. (Observasi 22 februari 2020)
Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara tersebut, maka dapat diambil
suatu pemahaman bahwa usaha orang tua untuk meningkatkan pendidikan
anaknya telah dilakukan melalui mengekostkan anak di kuala tungkal.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan

permasalahan

yang

penulis

paparkan

pada

bab-bab

sebelumnya, maka pada terahir ini penulis dapat mengambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Orang tua di Tanjung Bojo pada dasarnya mengetahui dan menyadari betapa
pentingnya pendidikan agama baik untuk dirinya sendiri maupun untuk
anaknya, pada dasarnya orang tua yang ada di Tanjung Bojo tidak melarang
atau tidak membolehkan anak mereka yang sudah menyelesaikan
pendidikannya di SMP untuk melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah.
Namun dikarenakan kendala dan problem yang ada di lapangan maka
Madrasah belum menjadi pilihan yang utama bagi orang tua untuk
melanjutkan pendidikan anaknya.
2. Kendala ataupun problem yang dihadapi Orang tua dalam melanjutkan
Pendidikan anak ke Madrasah Aliyah yang pertama adalah orang tua ingin
melanjutkan pendidikan anak ke Madrasah AliyahSekolah (MA) namun
terkendala oleh Madrasah Aliyah tidak ada di Desa mereka maupun Desa
tetangga jadi untuk menyekolahkan anak harus di luar, biaya yang besar
yang tidak dapat dijangkau oleh penghasilan keluarga untuk melanjutkan
pendidikan anak ke Madrasah aliyah sehingga menimbulkan rasa takut dan
khawatir jika putus di tengah jalan, faktor lingkungan masyarakat yang
banyak tidak menyekolahkan anaknya ke Madrasah Aliyah, sehingga
membuat anak dan orang tua kurang termotivasi, adanya pandangan bahwa
menuntut ilu itu cukup di rumah saja terlebih lagi bagi anak perempuan
mengingat jika sudah dewasa juga akan menjadi ibu rumah tangga.
3. Solusi bagi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke Madrasah
Aliyah adalah melalui dukungan belajar dari pihak orang tua melalui
kegiatan pengajian dan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan agama
agar anak mulau termotivasi, melalui persiapan menabung bagi orang tua
agar dapat membiayai pendidikan anak ke sekolah yang di inginkannya
60
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B. Saran-Saran
Ada beberapa masukan penulis kepada semua pihak dalam penulisan
skripsi ini, diantaranya melalui beberapa saran sebagai berikut :
1. Pada anggota masyarakat dan orang tua yang telah memiliki anak
untuk

melanjutkan

pendidikannya

kemadrasah

Aliyah

dapat

melakukan persiapan jauh jauh hari, baik yang menyangkut dengan
persiapan dana maupun persiapan yang lainnya
2. Kepada generasi muda, pendidikan itu amatlah penting terlebih lagi
pendidikan agama amatlah penting untuk meningkatkan perilaku yang
baik, dan untuk membangun generasi penerus yang amanah, bijak dan
pintar. Untuk menjadi manusia yang berhasil didunia dan di akhirat
maka tidak hanya memerlukan pendidikan bersifat duniawi saja namun
kita juga membutuhkan pendidikan yang mampu membawa kita
keapada jalan kebaikan di akhirat kelak

Jambi,

2020

Rosa

Hariyanti
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