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SARI 

Zaharani, Yuni. 2013 Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pemilik Warteg di 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Elly  

Kismini, M.Si, pembimbing II Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A.  

 

Kata Kunci: Pola Pengasuhan Anak, Keluarga, Pemilik Warteg  

Mayarakat Kecamatan Margadana mendominasi usaha warteg di dalam 

maupun di luar Kota Tegal. Warteg umumnya diusahakan oleh kelompok 

keluarga (family) yang bergantian mengelola. Sistem kerja di warteg dikenal 

dengan istilah aplusan, yakni dengan menggunakan sistem shift atau bergilir. 

Sistem shift tersebut mengharuskan pemilik warteg yang umumnya adalah 

pasangan suami istri merantau keluar kota meninggalkan anaknya di Tegal untuk 

dititipkan dengan agen sosialisasi pengganti yang masih kerabat dengan pemilik 

warteg, lalu bagaimana dengan pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak 

pemilik warteg yang keberadaannya jauh dari orangtua ini. Peneliti ingin 

mengetahui lebih banyak tentang keberadaan anak-anak pemilik warteg yang  

jauh dari orangtuanya ini. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui pola 

pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak pemilik warteg, (2) Mengetahui siapa 

saja yang berperan dalam proses pengasuhan anak-anak pemilik warteg, (3) 

Mengetahui dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan pada 

anak-anak pekerja warteg. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini berada 

di Kecamatan Margadana Kota Tegal Penulis memilih lokasi ini karena usaha 

warteg di dalam maupun luar Kota Tegal didominasi oleh masyarakat Kecamatan 

Margadana, sehingga banyak dijumpai keluarga pemilik warteg di Kecamatan 

Margadana. Subjek penelitian adalah keluarga pemilik warteg yang meliputi 

orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg (ayah dan atau ibu), agen 

sosialisasi pengganti anak pemilik warteg (nenek, kakek, paman, kakak) yang 

membantu mengasuh anak pemilik warteg. Informan pendukung adalah staf 

kantor Kecamatan Margadana, perangkat desa, Kepala Sekolah, serta guru. 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari : 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pola pengasuhan yang 

diterapkan keluarga pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal antara 

keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda-beda, namun pola asuh yang 

dominan adalah pola asuh campuran antara permisif dan demokratis. Pola asuh 

permisif dimana orangtua memberikan kebebasan dan cenderung memanjakan 

anak diterapkan pada anak usia 0-5 tahun dan usia 6-12 tahun. Pola asuh permisif 

diterapkan pada anak usia 0-5 tahun dengan hampir selalu menuruti keinginan 

anak agar tidak rewel dan tidak menangis. Pola asuh permisif diterapkan pada 

anak usia 6-12 tahun karena jarak orangtua yang jauh dengan anak sehingga anak 

lebih bebas dan jauh dari pantauan orangtua. Pada saat tertentu orangtua juga 
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menerapkan pola asuh demokratis, dimana orangtua dan anak saling memberi dan 

menerima saran, orangtua luwes dan fleksibel dalam mengasuh anak. (2) Orang-

orang yang berperan dalam mengasuh anak pemilik warteg adalah orangtua dan 

agen sosialisasi pengganti yang merupakan kerabat anak sendiri, yakni nenek, 

kakek, kakak, paman, atau kerabat lainnya. Pada beberapa keluarga, agen 

sosialisasi pengganti juga merupakan pekerja warteg yang bergiliran menjaga 

warteg dengan orangtuanya sendiri, (3) Dampak yang muncul dari pola 

pengasuhan yang dilakukan pada anak pekerja warteg adalah dampak terhadap 

pemahaman nilai dimana anak pekerja warteg kurang disiplin, manja ketika 

orangtuanya pulang namun sopan; dampak terhadap sikap dimana anak pekerja 

warteg  cenderung acuh tak acuh dalam menyikapi sesuatu; dampak terhadap 

perilaku dimana anak pekerja warteg cenderung nakal dan malas; serta dampak 

terhadap prestasi di sekolah dimana motivasi belajar anak rendah sehingga 

prestasi di sekolah tidak maksimal. 

 Kesimpulan menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak pada keluarga 

pekerja warteg mengarah pada pola asuh campuran antara permisif dan 

demokratis. Orang-orang yang melangsungkan proses pengasuhan adalah 

orangtua dan agen sosialisasi pengganti yang masih anggota extended family 

(keluarga luas) dari pemilik warteg. Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua dan 

agen sosialisasi pengganti tersebut memberikan dampak terhadap pemahaman 

nilai, sikap, perilaku, dan prestasi sekolah. Saran yang dapat penulis 

rekomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi orangtuanya 

yang berprofesi sebagai pekerja warteg sebaiknya menjaga dan menyempatkan 

diri untuk berkomunikasi dengan anak. Komunikasi dengan agen sosialisasi 

pengganti pun perlu ditingkatkan agar terjalin kerja sama yang baik dalam 

mengasuh anak pekerja warteg, (2) Para orangtua yang berprofesi sebagai pekerja 

warteg perlu memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan serta penanaman 

nilai dan moral sehingga tidak merugikan masa depan anak, (3) Bagi kerabat 

dekat nenek, kakek, paklik, kakak dan kerabat lain) yang menggantikan orangtua 

mengasuh anak hendaknya mendidik dengan disiplin, memberikan perhatian, 

bimbingan, arahan dan tidak mengesampingkan anak. Dengan demikian anak 

akan terperhatikan, tidak merasakan kurang kasih sayang, serta dapat bersikap dan 

berperilaku baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tegal sebagai salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Tengah 

memiliki  lokasi yang strategis karena berada di jalur pantai utara (pantura) 

Jawa Tengah, serta terdapat persimpangan jalur utama yang menghubungkan 

pantura  dengan kota-kota di bagian selatan Pulau Jawa. Posisi yang strategis 

ini menjadi penunjang kemajuan kota Tegal sebagai kota industri. 

Salah satu industri yang terkenal di Tegal adalah industri kuliner yang 

biasa disebut warteg (warung Tegal). Warteg menyediakan beraneka ragam 

lauk dan sayur dengan harga relatif terjangkau. Bangunan warteg umumnya 

sempit sekitar 15-20 meter, dilengkapi dengan kursi panjang dan berada di 

lokasi yang ramai. Warteg sebagai warung makan kelas menengah kebawah 

memberikan kontribusi besar bagi perekonomian sebagian masyarakat Kota 

Tegal khususnya masyarakat Kecamatan Margadana. 

Kecamatan Margadana mendominasi usaha warteg di dalam maupun 

luar Kota Tegal. Penduduk Kecamatan Margadana sebanyak 3009 orang pergi 

ke Kota Jakarta dan sekitarnya untuk membuka usaha warteg (Monografi 

Kecamatan Margadana tahun 2012), lalu mengapa kota Jakarta dan sekitarnya 

menjadi pilihan masyarakat Margadana untuk membuka warteg. Kota Jakarta, 

Bogor, Tangerang, Bekasi dipilih sebagai daerah tujuan usaha di samping 

karena jaraknya relatif dekat dan transportasinya relatif mudah, juga karena di 
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Jakarta banyak kerabat sehingga memudahkan untuk memperoleh bantuan 

dalam memulai dan mengembangkan usaha. 

Keberhasilan pemilik warteg dalam mengembangkan usahanya dan 

membentuk ikatan kekerabatan dengan sesama pemilik warteg menyebabkan 

usaha yang dilakukan para pemilik warteg cepat maju dan berkembang dengan 

pesat sehingga hal ini berpengaruh pula pada kondisi perekonomian pemilik 

warteg. Para pemilik warteg berhasil meningkatkan pendapatannya serta 

mampu menghidupi dan meningkatkan perekonomian keluarganya dari hasil 

usahanya di luar kota. 

Warteg umumnya diusahakan oleh kelompok keluarga (family) yang 

bergantian mengelola. Sistem kerja di warteg dikenal dengan istilah aplusan, 

yakni dengan menggunakan sistem shift atau bergilir. Sistem aplusan 

dilakukan dengan cara bergantian menjaga warteg setiap 3 atau 4 bulan sekali. 

Satu warteg umumnya dikelola oleh 4 orang, 2 orang pemilik warteg dan 2 

orang karyawan. Tidak jarang pemilik warteg adalah sepasang suami istri yang 

sudah memiliki anak. 

Profesi pemilik warteg yang mengharuskan sepasang suami istri 

merantau ke luar kota bukan tanpa resiko dan konsekuensi. Konsekuensinya 

pemilik warteg tidak dapat menetap di Tegal melainkan harus pulang-pergi ke 

luar kota menyesuaikan jadwal shift. Bagi pasangan suami istri yang belum 

mempunyai anak kondisi yang tidak menetap ini tidaklah menjadi masalah 

karena belum adanya tanggungan untuk mengasuh anak, namun bagaimana 

dengan pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak. 
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Pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak akan mengalami 

kesulitan dengan kondisi yang tidak menetap tersebut, khususnya dalam hal 

mengasuh anak karena akan repot sekali membagi waktu untuk mengurus 

warteg dan mengurus anak. Pemilik warteg bekerja sejak warteg buka pukul 

06.00 sampai 23.00, meskipun pemilik warteg mempunyai karyawan namun 

bukan berarti pemilik warteg tidak bekerja. Pemilik warteg membagi 

pekerjaannya dengan karyawannya, seperti berbelanja, memasak, melayani 

pembeli, mencuci piring, dan sebagainya. Pemilik warteg jelas terkuras 

waktunya dikarenakan kesibukan bekerja. 

Keluarga ideal menurut konsep terdahulu adalah keluarga yang utuh 

(lengkap). Keluarga dikatakan utuh apabila disamping lengkap anggotanya, 

juga dirasakan lengkap oleh anggotanya terutama anak-anaknya, jika dalam 

keluarga terjadi kesenjangan hubungan perlu diimbangi dengan kualitas dan 

intensitas hubungan sehingga ketiadaan ayah dan atau ibu dirumah tetap 

dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis, ini diperlukan agar 

pengaruh, arahan, bimbingan, dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua 

senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya. 

(Soelaeman dalam Moh.Shochib, 1998:18) 

Konsep keluarga ideal yang mengharuskan orangtua dan anak-

anaknya berkumpul dan tinggal bersama dalam satu rumah sudah tidak sesuai 

dengan kondisi keluarga masa kini. Keluarga-keluarga modern saat ini sudah 

banyak yang terpisah antar anggota keluarga, baik karena kesibukan bekerja 
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ataupun karena pendidikan. Tuntutan hidup yang semakin tinggi mengharuskan 

keluarga mengatur strategi agar  tetap dapat survive. 

Keluarga pemilik warteg menjadi salah satu keluarga yang harus 

terpisah antar anggota keluarganya dikarenakan faktor pekerjaan. Orangtua 

yang berprofesi sebagai pemilik warteg bekerja dengan menggunakan sistem 

shift (bergilir) dan hanya pulang setiap 3 atau 4 bulan sekali, bahkan bagi yang 

tidak menggunakan sistem shift hanya pulang ketika ada keperluan tertentu 

saja.   

Kondisi keluarga yang anggotanya terpisah satu sama lain bukan 

berarti fungsi keluarga berubah. Bagaimanapun kondisi keluarga, utuh ataupun 

tidak, fungsi keluarga tetap harus dilaksanakan dengan baik. Fungsi pokok 

keluarga terbagi menjadi tiga, yakni fungsi biologis, fungsi afeksi, dan fungsi 

sosialisasi (Khaeruddin, 2002: 48). 

Keluarga menjadi tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan 

pengasuhan terhadap anak. Dalam keluarga, orang tualah yang memegang 

tugas mengasuh anak. Dalam mengasuh anak, ada kecenderungan orangtua 

untuk lebih menyukai atau lebih sering menggunakan pola asuh tertentu 

(Ihromi, 2004:52). Orang tua harus bisa menentukan pola asuh apa yang tepat 

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan situasi anak, lalu bagaimana 

dengan proses sosialisasi dan pola asuh yang diterapkan orangtua pemilik 

warteg terhadap anak-anaknya, apakah berbeda dengan keluarga lain ataukah 

sama. 
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Sebagian besar pemilik warteg memilih meninggalkan anaknya di 

rumah untuk dititipkan pada agen sosialisasi pengganti yang masih kerabat dari 

pemilik warteg (kakek, nenek, paman, bibi, pakdhe ataupun budhe). Anak-anak 

pemilik warteg ini dibesarkan jauh dari orangtuanya, tidak seperti anak-anak 

pada keluarga yang utuh (lengkap). 

Keberadaaan anak-anak pemilik warteg yang jauh dari orang tuanya ini 

menarik untuk diteliti. Dari latar belakang diatas, peneliti ingin 

mengungkapkan secara mendalam masalah tersebut. Maka dalam penelitian ini 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “POLA 

PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PEMILIK WARTEG DI 

KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak pemilik warteg 

di Kecamatan Margadana Kota Tegal ? 

2. Siapa saja yang berperan dalam proses pengasuhan anak-anak pemilik 

warteg tersebut? 

3. Bagaimana dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan pada 

anak-anak pemilik warteg tersebut ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 
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1. Mengetahui pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak pemilik 

warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

2. Mengetahui siapa saja yang berperan dalam proses pengasuhan anak-anak 

pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

3. Mengetahui dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan 

pada anak-anak pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain mempunyai tujuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

mempunyai manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat 

mengenai pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik warteg di 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

b) Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi Keluarga 

dan kajian-kajian tentang proses sosialisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat 

dilakukan penelitian lanjutan. 

b) Bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang pola pengasuhan anak 

yang dilakukan dalam keluarga pemilik warteg dan dampak dari 

pelaksanaan pola pengasuhan tersebut. 
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c) Bagi pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan terutama mengenai permasalahan yangdihadapi orang tua 

dalam melaksanakan pola pengasuhan anak. 

E. Batasan Istilah  

Penelitian ini membutuhkan pembatasan istilah agar hal-hal yang 

diteliti dapat lebih mudah untuk dipahami dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam mengartikan penelitian yang dimaksudkan. 

1. Pola asuh 

 Pola asuh menurut Hetherington dan Whiting (1999:87) adalah 

proses interaksi total antara orangtua dengan anak, mencakup proses 

pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses 

sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orangtua akan menerapkan pola 

asuh yang terbaik bagi anaknya. 

 Menurut Gunarsa (2000:55) pola asuh orangtua merupakan pola 

interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi bukan hanya 

pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis tetapi juga norma-norma yang 

berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. 

 Pola asuh dalam penelitian ini adalah proses interaksi antara 

orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg dengan anak-anaknya, 

mencakup pola komunikasi, sosialisasi, penanaman nilai dan norma, 

pemenuhan kebutuhan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses 

pengasuhan anak pemilik warteg. 
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2. Anak 

  Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Dari pengertian anak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud anak adalah mulai dari kandungan sampai umur 18 tahun. 

  Sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.  

  Yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak pemilik 

warteg yang masih berusia 12 tahun ke bawah. Anak pemilik warteg yang 

berusia 12 tahun ke bawah ini nantinya dibagi menjadi dua yakni usia 0-5 

tahun dan usia 6-12 tahun. Anak usia 12 tahun ke bawah dipilih karena pada 

usia tersebut proses sosialisasi sangat penting bagi anak dimana terjadi 

proses internalisasi nilai dan norma yang akan dijadikan pondasi bagi anak 

dalam bersikap dan berperilaku. 

3. Keluarga 

 Keluarga merupakan sistem sosial terkecil dalam masyarakat. 

Keluarga menurut Khaeruddin (2002:3) merupakan kelompok sosial kecil 

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini terbagi menjadi dua 

bagian yang disebut dengan istilah keluarga inti atau batih (nuclear family) 

dan keluarga luas (extended family). Dalam satu keluarga inti atau batih 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga luas terdiri dari ayah, ibu, anak, 
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kakek, nenek, paman, bibik, keponakan, sepupu, dan seterusnya. Dalam 

penelitian ini keluarga yang dimaksud adalah keluarga pemilik warteg. 

 Keluarga dalam penelitian ini adalah keluarga pemilik warteg, 

dimana dalam satu keluarga umumnya merupakan keluarga luas (extended 

family). Ayah dan atau ibu yang  berprofesi sebagai pemilik warteg bekerja 

di warteg di luar kota dan meninggalkan anaknya dirumah untuk dititipkan 

pada agen sosialisasi pengganti yang masih kerabat dengan pemilik warteg. 

4. Pemilik warteg 

 Warteg adalah singkatan dari Warung Tegal. Warteg merupakan 

salah satu jenis usaha kuliner yang menyediakan beragam menu makanan 

dan minuman dengan harga terjangkau. Warteg secara umum dikenal 

sebagai warung makan kelas menengah ke bawah di pinggir jalan, baik yang 

berada di Kota Tegal maupun di tempat lain. Baik yang dikelola oleh orang 

asal Tegal maupun dari daerah lain.  

 Pemilik warteg mengelola warung secara bergiliran (antar keluarga 

dalam satu ikatan family) setiap 3 sampai dengan 4 bulan. Ada pula yang 

tidak menggunakan sistem shift, namun jumlahnya sedikit. Mereka yang 

tidak menggunakan sistem shift hanya pulang (ke Tegal) jika ada 

kepentingan atau keperluan saja. Warteg umumnya berdiri di wilayah 

Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). 

  Pada penelitian ini pemilik warteg yang dimaksud adalah pemilik 

warteg yang sudah memiliki anak, khususnya anak yang berusia 12 tahun ke 

bawah yang tinggal di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pola asuh anak sudah beberapa kali dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian terdahulu membantu peneliti 

memperoleh gambaran tentang pola pengasuhan anak dari berbagai latar 

belakang keluarga dan membantu agar penelitian ini menjadi lebih baik serta 

sebagai pedoman bagi peneliti. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Indriana Kurnia Putri (2010) tentang 

Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Nelayan Pandhiga (Studi Kasus 

tentang Peran Orangtua dalam Mengasuh Anak di Desa Bojomulyo, 

Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati) menjelaskan tentang bagaimana orang 

tua keluarga nelayan pandhiga di Desa Bojomulyo, Kecamatan Juwana, 

Kabupaten Pati dalam mengasuh anak. Pembagian peran antara ayah dan ibu 

berdasarkan jenis kelamin dimana ayah lebih banyak bekerja di sektor publik 

atau diluar rumah dan ibu di sektor domestik. Ketika ayah bekerja (melaut) 

tugas mengasuh anak diserahkan pada ibu. Baru setelah pulang melaut, ayah 

turut serta dalam mengasuh anak. Untuk anak yang sudah cukup besar (usia 

11-18 tahun). Pengawasan terhadap anak cukup longgar, karena dianggap 

sudah dewasa dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kendala yang 

dihadapi orang tua keluarga nelayan pandhiga dalam mengasuh anak adalah 
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karena kurangnya waktu yang tersedia untuk mengasuh anak dikarenakan 

kesibukannya. Komunikasi antara suami istri pun agak sulit karena jarang 

bertemu, ini pun karena waktu atau intensitas pertemuan terbatas. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisha 

Pramawaty dan Elis Hartati (2012) tentang Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

dengan Konsep Diri Anak Usia Sekolah (10-12 Tahun). Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa pola asuh diterapkan sejak anak lahir dan disesuaikan dengan 

usia serta tahap perkembangan. Contohnya pada anak usia 10-12 tahun. Usia 

tersebut merupakan usia praremaja yang memiliki berbagai karakteristik 

perkembangan dimana akan mempengaruhi cara pandang individu tentang diri. 

Pengetahuan individu tentang diri, perpaduan antara perasaan, sikap, dan 

persepsi bawah sadar ataupun sadar dinamakan konsep diri. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap 

pembentukan konsep diri anak usia sekolah (10-12 tahun). Konsep diri positif, 

lebih banyak dimiliki anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis.  

Sedangkan anak yang diasuh dengan tipe otoriter dan permisif banyak yang 

memiliki konsep diri negatif. 

Penelitian ketiga oleh Siti Aisyah (2010) dengan judul Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Agresivitas Anak menyimpulkan bahwa 

setiap pola asuh memberi kontribusi terhadap perilaku agresif anak. Pola asuh 

yang paling mempengaruhi tingkat agresivitas anak adalah pola asuh otoriter. 

Dalam pola asuh otoriter orang tua bersikap tegas, kaku, suka menghukum, 

kurang ada kasih sayang serta simpatik. Orang tua cenderung memaksa anak 
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untuk mematuhi segala peraturan yang orang tua buat. Anak sering mendapat 

hukuman. Anak yang sering mendapat hukuman, terutama hukuman fisik,  

akan mempunyai sifat pemarah dan untuk sementara ditekan karena norma 

sosial, namun suatu saat akan meluapkan amarahnya sebagai perilaku agresif.  

Penelitian-penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama 

mengkaji tentang pola asuh. Selain sama-sama mengkaji pola asuh, terdapat 

satu penelitian yang menunjukkan persamaan kaitannya dengan kendala yang 

dialami orangtua dalam mengasuh anak yakni kendala yang disebabkan oleh 

kesibukan bekerja. Penelitian tersebut dilakukan oleh Indriana Kurnia Putri 

dengan judul  Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Nelayan Pandhiga (Studi 

Kasus tentang Peran Orangtua dalam Mengasuh Anak di Desa Bojomulyo, 

Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati). 

Perbedaan terletak pada fokus dan hasil penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Indriana Kurnia Putri memfokuskan pada pola asuh yang 

dilakukan pada keluarga nelayan pandhiga dan pembagian peran antara suami 

dan istri dalam mengasuh anak. Hasil dari penelitian Indriana Kurnia Putri 

menunjukkan kecenderungan orangtua dalam menggunakan tiga pola asuh 

(otoriter, permisif, demokratis) sesuai kondisi dan kebutuhan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nisha Pramawaty dan Elis Hartati memfokuskan pada pola asuh 

kaitannya dengan pembentukan konsep diri anak usia 10-12 tahun. Penelitian 

Siti Aisyah memfokuskan pada kontribusi pola asuh terhadap tingkat 
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agresivitas anak. Hasil penelitian Siti Aisyah menunjukkan bahwa pola asuh 

otoriter paling mempengaruhi tingkat agresivitas anak. 

2. Kerangka Konseptual 

a. Pola Asuh 

 Pola asuh merupakan usaha yang dilakukan orang tua untuk 

membentuk kepribadian anak, pola tindakan anak, keagamaan anak, pemikiran 

anak dan hubungan sosial anak. Orang tua cenderung memiliki pertimbangan 

tersendiri dalam menentukan pola asuh yang akan diterapkan pada anak. 

 Pola asuh yang dipilih ini dianggap sebagai pola asuh yang paling tepat 

untuk membentuk kepribadian anak. Pertimbangan tersendiri yang dilakukan 

orang tua dalam menentukan pola asuh ini memunculkan pola asuh yang 

berbeda-beda dalam tiap keluarga. Perbedaan ini dipengaruhi beberapa faktor, 

seperti latar belakang pendidikan orang tua, kelas sosial orang tua dalam 

masyarakat, profesi atau pekerjaan orang tua, wawasan yang dimiliki orang 

tua, pola interaksi dan komunikasi orang tua dengan anak dalam keluarga, dan 

sebagainya. 

 Dalam mengasuh anak terdapat beberapa pola asuh yang masing-

masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kepribadian anak. Menurut 

Hurlock (1978:204-205) pola tersebut meliputi : 

1. Pola Asuh Otoriter. 

Dalam pola asuh otoriter ini orang tua memiliki kaidah-kaidah dan 

peraturan-peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap 

pelanggaran dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak pernah ada pujian 
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atau tanda-tanda yang membenarkan tingakah laku anak apabila mereka 

melaksanakan aturan tersebut. Tingkah laku anak dikekang secara kaku dan 

tidak ada kebebasan berbuat kecuali perbuatan yang sudah ditetapkan oleh 

peraturan. Orang tua tidak mendorong anak untuk mengambil keputusan 

sendiri atas perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana harus berbuat. 

Dengan demikian anak tidak memperoleh kesempatan untuk mengendalikan 

perbuatan-perbuatannya. 

2. Pola Asuh Demokratis. 

Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan dengan alasan-alasan 

yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk mematuhi 

suatu aturan. Orang tua menekankan aspek pendidikan ketimbang aspek 

hukuman. Hukuman tidak pernah kasar dan hanya diberikan apabila anak 

dengan sengaja menolak perbuatan yang harus ia lakukan. Apabila 

perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia lakukan, orang tua 

memberikan pujian. Orang tua yang demokratis adalah orang tua yang 

berusaha untuk menumbuhkan kontrol dari dalam diri anak sendiri.  

3. Pola Asuh Permisif. 

Dalam pola asuh ini orang tua bersikap membiarkan atau 

mengizinkan setiap tingkah laku anak, dan tidak pernah memberikan 

hukuman kepada anak. Pola ini ditandai oleh sikap orang tua yang 

membiarkan anak mencari dan menentukan sendiri tata cara yang memberi 

batasan-batasan dari tingkah lakunya. Pada saat terjadi hal yang berlebihan 
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barulah orang tua bertindak. Pada pola ini pengawasan menjadi sangat 

longgar. 

Berbagai pola atau cara orang tua mendidik dan mengasuh anak ini 

memberikan dampak yang berbeda-beda pada anak. Pola asuh demokratis akan 

menghasilkan karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, 

mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya, mampu menghadapi 

stress, mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru, dan kooperatif terhadap 

orang lain. Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang 

penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka 

melanggar norma-norma, berkepribadian lemah, cemas dan terkesan menarik 

diri. Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 

implusif, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, 

kurang matang secara sosial dan kurang percaya diri. 

B. Landasan Teori 

 Dalam landasan teori ini akan diberikan gambaran mengenai teori yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk mengananlisis pola pengasuhan anak pada 

keluarga pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

 Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori sosialisasi Peter L. 

Berger. Sosialisasi adalah proses melalui mana seorang anak belajar menjadi 

anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Berger dan Luckman, 

1990:185). Proses belajar ini juga sering diistilahkan dengan proses sosialisasi 

yaitu proses yang membantu individu melalui proses belajar dan penyesuaian 

diri bagaimana cara berpikir dalam kelompok tersebut.  
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Proses sosialisasi individu mempunyai fase-fase tertentu, mulai dari 

fase sosialisasi dalam rumah tangga sampai pada masyarakat luas. Tahap-tahap 

sosialisasi menurut Berger dan Luckman (1990:185-210) :  

1. Sosialisasi primer  

 Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami oleh 

individu dalam masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota 

masyarakat. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang paling penting 

bagi individu, dan bahwa struktur dasar dari semua sosialisasi sekunder 

harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. 

Sosialisasi primer berlangsung dalam keluarga. 

 Tiap individu dilahirkan ke dalam suatu struktur sosial yang obyektif 

di mana ia menjumpai orang-orang yang berpengaruh dan yang bertugas 

mensosialisasikannya. Orang-orang yang berpengaruh itu ditentukan begitu 

saja baginya (bagi anak). Anak tidak dapat memilih dengan siapa ia ingin 

diajarkan bersosialisasi.  

 Sosialisasi primer tidak semata-mata berisi pembelajaran secara 

kognitif. Sosialisasi primer berlangsung dalam hubungan emosional yang 

tinggi (antara anak dengan agen sosialisasi primernya). Tanpa hubungan 

emosional tersebut, maka proses belajar itu akan menjadi sulit. Anak akan 

mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang mempengaruhinya 

dengan berbagai cara emosional. Apapun cara itu, internalisasi hanya 

berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. 
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 Dan melalui identifikasi dengan orang-orang yang berpengaruh itu si 

anak menjadi mampu untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, untuk 

memperoleh identitas secara subjektif koheren dan masuk akal. Sosialisasi 

primer menciptakan kesadaran pada anak tentang peranan dan posisinya 

dalam masyarakat. Dalam sosialisasi primerlah, dunia pertama individu 

terbentuk. Dimana anak mampu mengidentifikasi siapa dirinya dan apa 

perannya dalam masyarakat melaui proses belajar dengan orang-orang yang 

pertama kali ia kenal dan pertama kali mempengaruhi kehidupannya 

(keluarga). 

2. Sosialisasi sekunder 

 Sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang 

mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor 

baru dunia obyektif masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah 

pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus), dan 

dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, 

peer group, lembaga pekerjaan dan lingkungan yang lebih luas dari 

keluarga. 

 Dalam proses sosialisasi sekunder sering dijumpai dalam masyarakat 

sebuah proses resosialisasi atau proses penyosialisasian ulang. Proses ini 

terjadi apabila sesuatu yang telah disosialisasikan dalam tahap sosialisasi 

primer berbeda dengan yang dilakukan dalam sosialisasi sekunder. Proses 

resosialisasi didahului dengan proses desosialisasi atau proses pencabutan 

dari apa yang telah dimiliki individu seperti nilai dan norma. 
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 Teori Sosialisasi dari Peter L.Berger di atas digunakan dalam  

menganalisis hasil penelitian tentang “Pola Pengasuhan Anak pada 

Keluarga Pemilik Warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal”. Tahapan 

Sosialisasi menurut Peter L. Berger yang dimulai dengan sosialisasi primer 

akan digunakan untuk menganalisis sosialisasi anak pemilik warteg usia 0-5 

tahun, dimana pada usia tersebut anak ada dalam proses sosialisasi 

primernya. Sosialisasi primer ini sangat penting karena sebagai proses awal 

anak belajar mengenal siapa dirimya, apa posisi dan perannya dalam 

keluarga. Sosialisasi sekunder digunakan untuk menganalisis sosialisasi 

anak pemilik warteg usia 6-12 tahun, dimana pada usia tersebut sosialisasi 

anak semakin luas, tidak hanya dengan keluarga tetapi dengan lingkungan 

sekolah dan tempat tinggalnya. Teori Peter L. Berger digunakan untuk 

menganalisis bagaimana proses sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder 

yang dialami anak pemilik warteg yang umumnya diasuh oleh agen 

sosialisasi penggantinya ketika orangtua bekerja di warteg. 
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C. Kerangka Berfikir 

 Kerangka berpikir memaparkan dimensi, kajian-kajian utama, faktor-

faktor kunci, variabel dan hubungan antara dimensi dalam bentuk narasi atau 

grafis. 

 Dalam penelitian ini kerangka berpikir pola asuh keluarga pemilik 

warteg adalah sebagai berikut : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                       

                                              Bagan 1. Kerangka Berfikir  

 Berdasarkan bagan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

Masyarakat Kecamatan Margadana Kota Tegal adalah masyarakat yang tingkat 

mobilitasnya tinggi. Mobilitas masyarakat dilakukan dengan merantau ke luar 

Masyarakat Kec. Margadana Kota Tegal 

Pemilik Warteg 

Usia 0-5 tahun Usia 6-12  tahun 

 

Pola Asuh 

 Orangtua Agen Sosialisai 

Pengganti 

          Anak 
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kota untuk membuka usaha warteg. Umumnya masyarakat Kecamatan 

Margadana merantau ke arah barat yakni Jakarta dan sekitarnya. Warteg 

dikelola oleh keluarga dengan menggunakan sistem aplusan (bergilir). Sistem 

kerja aplusan ini mengharuskan pemilik warteg merantau ke luar kota dimana 

warteg berdiri. Pemilik warteg umumnya adalah sepasang suami istri yang 

belum maupun sudah memiliki anak. Pemilik warteg yang sudah memiliki 

anak akan mengalami kesulitan dalam mengasuh anak, khususnya anak usia 0-

5 tahun yang berada pada tahap sosialisasi primernya dan anak usia 6-12 tahun 

yang memasuki tahap sosialisasi sekundernya. Pemilik warteg memilih 

menitipkan anaknya pada agen sosialisasi yang masih kerabatnya sendiri, hal 

ini mengakibatkan anak pemilik warteg mendapatkan dua pengasuhan yakni 

dari orangtuanya dan dari agen sosialisasi penggantinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitataif. Menurut Sugiyono (2009:15) metode penelitian kualitatif 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 

 Pemilihan metode kualitatif adalah supaya dapat mempelajari, 

menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam suatu masyarakat 

secara natural, apa adanya, dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Selain 

itu, juga akan dapat menggambarkan fenomena yang diperoleh dan 

menganalisisnya dalam bentuk kata-kata guna memperoleh suatu kesimpulan. 

Dengan metode ini akan dapat mendeskripsikan secara lebih teliti mengenai 

pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik warteg di Kecamatan Margadana 

Kota Tegal, siapa saja yang berperan dalam proses pengasuhan anak-anak 

pemilik warteg, dan dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang 

dilakukan pada anak-anak pemilik warteg tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Margadana Kota Tegal. Kecamatan 

Margadana ini terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Kaligangsa, 
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Kelurahan Krandon, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Margadana, Kelurahan 

Kalinyamat Kulon, Kelurahan Sumurpanggang, dan Kelurahan Pesurungan 

Lor. Namun Lokasi penelitian ini kemudian difokuskan lagi ke dalam dua 

lokasi penelitian saja, yaitu di Kelurahan Margadana dan Kelurahan Cabawan. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian karena dua Kelurahan ini warganya banyak 

yang berprofesi sebagai pemilik warteg sehingga dapat ditemui sejumlah 

pemilik warteg yang sudah memiliki anak yang dijadikan fokus penelitian.  

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini akan mengarahkan dan membimbing peneliti pada 

situasi lapangan bagaimana yang akan dipilihnya dari berbagai latar yang 

sangat banyak tersedia. Peneliti menggunakan fokus penelitian dengan tujuan 

adanya fokus penelitian akan membatasi studi, yang berarti bahwa dengan 

adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek 

penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik warteg di Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

2. Siapa saja yang berperan dalam proses pengasuhan anak-anak pemilik 

warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

3. Dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak 

pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 
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D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian dimaksudkan  untuk mengetahui dari mana data 

penelitian diperoleh peneliti dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari 

subjek dan informan penelitian serta data sekunder untuk melengkapi data 

primer. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara, 

pengamatan dan tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian ataupun 

informan.  

a.  Subjek penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini berbasis pada unit keluarga, 

yakni keluarga pemilik warteg Satu unit keluarga pemilik warteg terdiri dari 

ayah, ibu, anak-anak, pakdhe, budhe, paman, bibi jika ada. Keluarga pemilik 

warteg termasuk keluarga luas (extended family), karena dalam satu rumah 

terdiri dari beberapa keluarga disamping anggota keluarga inti. Subjek 

penelitian ini terdiri dari 4 unit keluarga. Untuk lebih detailnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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   Tabel 1. Daftar Subjek Keluarga Pemilik Warteg 

 

No. Nama Kepala Keluarga Nama Ibu Nama Anak Usia 

Anak 

1. Keluarga Bapak Syamsuri Ibu Rumiyati Adinda 

Roehanatul 

Jannah 

11 tahun 

Aldi Ramadhan 9 tahun 

2. Keluarga Bapak Astari Ibu Kurniti Ertikawati 21 tahun 

Aziz Saputra 

Kusuma 

17 tahun 

Putri Asih Arum 

Jati 

8 tahun 

3. Keluarga Bapak 

Syamsudin 

Ibu Tulsiha Viona Putri 

Larasati 

11 tahun 

Ahmad Khoirul 

Anwar 

7 tahun 

4. Keluarga Bapak Wahyudi Ibu Sumirah Wahyuningsih 26 tahun 

Bagus Purwanto 18 tahun 

Bayinatul 

Munawaroh 

12 tahun 

         (Sumber : Pengolahan data primer Maret 2013) 

Berdasarkan tabel diatas, subjek dalam penelitian ini berbasis pada 4 

unit keluarga, yakni keluarga Bapak Syamsuri dan Ibu Rumiyati yang 

memiliki 2 orang anak Adinda Roehanatul Jannah dan aldi Ramadhan; 

keluarga Bapak Astari dan Ibu Kurniti yang memiliki 3 orang anak 

Ertikawati, Aziz Saputra dan Putri Asih Arum Jati; keluarga Bapak 

Syamsudin dan Ibu Tusliha yang memiliki 2 orang anak Viona Putri 

Larasati dan Ahmad Khoirul Anwar; keluarga Bapak Wahyudi dan Ibu 

Sumirah yang memiliki 3 orang anak Wahyuningsih, Bagus Purwanto, dan 

Bayinatul Munawaroh. Keempat keluarga pemilik warteg diatas 

membutuhkan agen sosialisasi pengganti untuk menggantikan mengasuh 
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anak ketika ditinggal bekerja di warteg. Agen sosialisasi keempat keluarga 

diatas penulis sertakan dalam tabel dibawah ini : 

    Tabel 2. Daftar Subjek Pengasuh Pegganti 

No. Nama Umur Hub.dengan anak Keterangan 

1. Warmen 65 Nenek Pengasuh pengganti keluarga 

Bapak Syamsuri 

2. Ertikawati 21 Kakak Pengasuh pengganti keluarga 

Bapak Astari 

3. Sariman 68 Kakek Pengasuh pengganti keluarga 

Bapak Syamsudin 4. Kasirin 39 Paman 

5. Wahyuningsih 26 Kakak Pengasuh pengganti keluarga 

Bapak Wahyudi 

                      (Sumber : Pengolahan data primer Maret 2013) 

 Berdasarkan tabel diatas, agen sosialisasi pengganti dalam 

keluarga Bapak Syamsuri adalah Warmen, nenek dari anak Bapak 

Syamsuri; Ertikawati, kakak perempuan yang juga merupakan anak Bapak 

Astari; Sariman, kakek dari anak Bapak Syamsudin; Kasirin, paman dari 

anak Bapak Syamsudin; dan Wahyuningsih, kakak perempuan yang juga 

merupakan anak dari Bapak Wahyudi. 

b. Informan penelitian 

Informan dalam penelitian ini membantu penulis dalam melakukan 

penelitian yakni dengan membantu penulis untuk bisa menyatu dengan 

masyarakat Kelurahan Margadana dan Kelurahan Cabawan di Kecamatan 

Margadana untuk memperoleh informasi mengenai pola pengasuhan anak 

pada keluarga pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 
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Informan dipilih oleh penulis dengan pertimbangan yang paling dekat 

dengan masyarakat untuk mempermudah penulis menggali informasi pada 

masyarakat, yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti untuk 

mendapatkan keterangan yang sesuai dengan data yang ada dilapangan. 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk 

menggali keterangan mengenai pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik 

warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal. Informan yang diwawancarai 

antara lain. Tokoh masyarakat yakni salah satu Ketua RT dan Ketua RW di 

Kelurahan Margadana dan Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota 

Tegal, staf Kecamatan Margadana, Kepala Sekolah dan Guru dari anak 

pemilik warteg. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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           Tabel 3. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Pekerjaan 

1. 

 

Dadang Saputra 

 

Laki-laki 

 

39 

 

Ketua RW.02 

(Kelurahan Cabawan) 

2.  

 

Nurjannah 

 

Perempuan 

 

40 

 

Ketua RT.04/RW.02 

(Kelurahan Cabawan) 

3. 

 

Syafii 

 

Laki-laki 

 

37 

 

Ketua RT.04/RW.04 

(Kelurahan Margadana) 

4. 

 

Sudarto 

 

Laki-laki 

 

39 

 

Staf Kantor Kecamatan 

Margadana 

5. 

 

Muhayah 

 

Perempuan 

 

51 

 

Kepala Sekolah  

(SDN Margadana 3) 

6. Susi Purwanti Perempuan 47 Guru Kelas IV 

(SDN Cabawan 1) 

   (Sumber : Pengolahan data primer Maret 2013) 

Berdasarkan dari tabel diatas, informan yang dipilih peneliti dalam 

penelitian ini terdiri dari Ketua RW, Ketua RT, dan staf kantor Kecamatan 

Margadana. Informasi yang diperoleh dari perangkat desa diharapkan dapat 

membantu peneliti dalam menjawab bagaimana pola pengasuhan anak 

pemilik warteg di Kecamatan Margadana Kota Tegal, siapa saja yang 

berperan dalam pengasuhan anak-anak pemilik warteg, dan dampak yang 

muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak pemilik 

warteg tersebut.. Peneliti memilih Informan penelitian dengan pertimbangan 

yang lebih mengetahui Kecamatan Margadana dan warga kecamatan 

Margadana. Selain perangkat desa, informan yang diambil peneliti dalam 

penelitian ini juga melibatkan Kepala Sekolah dan Guru dari anak-anak 
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pemilik warteg. Kepala Sekolah dan Guru yang diambil berasal dari dua 

sekolah yang berbeda. 

Peneliti mengambil informan yakni Kepala Sekolah dan Guru 

dengan pertimbangan agar data atau informasi yang diperoleh peneliti tidak 

sepihak dari perangkat desa saja, melainkan ada informasi dari pihak 

pendidik, sehingga data yang diperoleh saling melengkapi antara perangkat 

desa dengan pendidik dalam melengkapi dan memperkuat hasil temuan 

peneliti dilapangan. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

informan adalah : 

1. Informasi mengenai kondisi geografis dan keadaan alam Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

2. Informasi mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

3. Informasi mengenai pola pengasuhan anak yang dilakukan pada anak 

pemilik warteg. 

4. Informasi mengenai siapa saja yang berperan dalam pengasuhan anak-

anak pemilik warteg. 

5. Informasi mengenai dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang 

dilakukan pada anak-anak pemilik warteg. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yang peneliti peroleh dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu : 
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a. Dokumen atau arsip dari lembaga pemerintahan Kecamatan Margadana 

berupa data monografi desa tahun 2012 yang berisi data kewilayahan, 

data kependudukan meliputi jumlah penduduk, mata pencaharian, 

pendidikan, agama, dan mutasi penduduk.  

b. Data sekunder lain yaitu dokumentasi berupa foto-foto yang peneliti 

hasilkan sendiri dengan kamera digital, catatan hasil wawancara, 

rekaman hasil wawancara yang diperoleh peneliti saat melakukan 

wawancara dengan subjek dan informan penelitian serta data-data lain 

yang dijadikan bahan tambahan untuk mendapatkan data objek 

penelitian. Foto yang terkait dengen penelitian ini misalnya foto subjek 

penelitian dan foto rumah keluarga pemilik warteg. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Metode Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung 

dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti datang langsung 

ke lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Margadana dan Kelurahan Cabawan 

Kecamatan Margadana Kota Tegal. Observasi dilakukan peneliti selama 

kurang lebih 1 bulan. yaitu mulai tanggal 8 Maret 2013 sampai 10 April 

2013. Observasi yang peneliti lakukan mencakup beberapa hal, yang 
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meliputi kondisi fisik dan geografis Kecamatan Margadana serta kondisi 

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

Hasil dari observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Kecamatan Margadana adalah salah satu Kecamatan dari 4 Kecamatan di 

Kota Tegal. Luas wilayah Kecamatan Margadana adalah 11,76 Km
2 

yang 

berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal dan 

Kecamatan Tegal Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Brebes di sebelah 

Barat dan Kecamatan Tegal Barat di sebelah timur. Kecamatan Margadana 

terdiri dari 7 Kelurahan, yakni Kelurahan Cabawan, Kelurahan Kaligangsa, 

Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Krandon, Kelurahan Margadana, 

Kelurahan Pesurungan, Kelurahan Lor, Kelurahan SumurPanggang.  

 Pada penelitian ini difokuskan pada 2 Kelurahan yakni Kelurahan 

Margadana dan kelurahan Cabawan. Penduduk di Kecamatan Margadana 

berjumlah 58.565 orang sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Margadana 

dan Kelurahan Cabawan adalah 24.073 orang. Dominasi pekerjaan yang 

dimiliki oleh masyarakat ini adalah pedagang, seperti membuka warteg 

(warung Tegal) baik di Margadana maupun luar kota, membuka toko 

kelontong ataupun toko sembako. Bagi sebagian masyarakat yang tidak 

berdagang memilih pekerjaan lain seperti petani, buruh tani, nelayan, buruh 

bangunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya. 

Untuk kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat secara umum 

sudah mencapai kesejahteraan karena masing-masing keluarga sudah 

memiliki pekerjaan. Hubungan antar masyarakat pun rukun dan terhindar 
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dari konflik. Hasil observasi yang lain meliputi kegiatan-kegiatan anak 

pemilik warteg di beberapa lokasi seperti di rumah sendiri, di rumah 

temannya, dan di sekolah. Dalam bersosialisasi anak pemilik warteg tidak 

merasa minder ataupun malu karena orangtuanya berprofesi sebagai pemilik 

warteg. Hal ini dikarenakan teman-teman sebaya dan lingkungan di sekitar 

anak tidak membedakan dan tidak mencemooh anak-anak pemilik warteg 

ini. Bekerja di warteg yang berlokasi di luar kota sudah menjadi hal yang 

sangat umum dan berlangsung turun temurun di Kecamatan Margadana. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data tentang pola 

pengahan anak pada keluarga pemilik warteg di Kecamatan Margadana 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Diantaranya : 

a. Pihak pemerintahan, yaitu bapak Sudarto yang merupakan staf di 

Kantor Kecamatan Margadana. Wawancara dilaksanakan pertama kali 

pada tanggal 9 Maret 2013 di Kantor Kecamatan Margadana. Hasil 

wawancara yaitu tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat Kecamatan Margadana Kota Tegal khususnya Kelurahan 

Cabawan dan Kelurahan Margadana.  

b. Pihak pendidik pertama yaitu ibu Muhayah S.A.g selaku Kepala SDN 

Margadana 3 Tegal pada tanggal 14 Maret 2013. Hasil wawancara yaitu 

tentang pendataan siswa yang orangtuanya berprofesi sebagai pemilik 
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warteg khususnya yang orangtuanya sedang pulang ke Tegal. Hasilnya 

peneliti bisa langsung mencari informan dan mencari lokasi-lokasi 

rumah dari keluarga pemilik warteg tersebut yang tersebar di beberapa 

Kelurahan di Kecamatan Margadana. Selain itu peneliti juga 

menanyakan tentang aktivitas anak pemilik warteg di sekolah, kesulitan 

yang dialami anak pemilik warteg di sekolah ataupun dalam kegiatan 

belajar mengajar, sosialisasi anak pemilik warteg dengan lingkungan 

sekolah, dan peran orangtua pemilik warteg kaitannya dalam 

mendukung pendidikan anaknya di sekolah. 

c. Pihak pendidik kedua yaitu Ibu Susi Purwanti, guru kelas IV di SDN 

Cabawan 1 Tegal pada tanggal 18 Maret 2013 . Hasil wawancara yang 

yaitu tentang pendataan siswa yang orangtuanya berprofesi sebagai 

pemilik warteg khususnya yang orangtuanya sedang pulang ke Tegal. 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan hampir sama dengan 

penelitian yang diajukan pada pendidik pertama 

d. Orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg baik bapak maupun 

ibu yang meliputi beberapa informan seperti Ibu Rumiyati, Bapak 

Syamsuri, Ibu Tusliha, Ibu Kurniti, Bapak Syamsudin, Bapak Wahyudi, 

Ibu Sumirah. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai 

24 Maret 2013 di rumah masing-masing informan secara bergantian dan 

di SDN Margadana 3 ketika ada rapat orangtua murid. Hasil wawancara 

tentang apa yang melatarbelakangi orangtua memilih profesi sebagai 

pemilik warteg, bagaimana pola pengasuhan yang diterpakan pada 
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anak, kesulitan apa yang dihadapi dalam mengasuh anak, pola 

komunikasi anak dengan orangtua ketika ditinggal bekerja di luar kota, 

aktifitas yang dilakukan ketika sedang berkumpul bersama anak, 

pemenuhan kebutuhan anak, dan sebagainya.  

e. Agen sosialisasi pengganti atau pengasuh dari anak pemilik warteg 

ketika ditinggal orangtuanya bekerja di luar kota meliputi beberapa 

informan yaitu Mbah Warmen, Mba Ertikawati, Mba Wahyuningsih, 

Mbah Sariman., Bapak Kasirin.  Wawancara dilakukan pada tanggal 21 

Maret sampai  26 Maret 2013 di rumah masing-masing informan secara 

bergantian. Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi 

tentang pola pengasuhan yang dilakukan pengasuh pada anak, 

hubungan anak dengan pengasuh pengganti, perilaku anak dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakatnya, wilayah bermainnya dan 

mengenai aturan-aturan yang diberlakukan pada anak. 

f. Anak dari pemilik warteg yaitu Adinda Roehanatul Jannah, Putri Asih 

Arum Jati, Viona Putri Larasati, Ahmad Khoirul Anwar, Bayinatul 

Munawaroh. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret sampai 28 

Maret 2013 baik di rumah anak ataupun di Sekolah. Hasil wawancara 

tentang komunikasi anak dengan orangtua, pola pengasuhan yang 

dilakukan orangtua dan agen sosialisasi pengganti pada anak, perasaan 

anak ditinggal orangtuanya bekerja di luar kota, pendapat anak tentang 

profesi pemilik warteg, harapan anak ke depan. 
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g. Tokoh masyarakat yaitu Bapak Dadang Saputra selaku Ketua RW.02 

Kelurahan Cabawan, Ibu Nurjannah selaku Ketua RT.04/RW.02 

Kelurahan Cabawan, Bapak Syafii selaku Ketua RT.04/RW.04, 

Kelurahan Margadana. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 

10 April 2013 di rumah masing-masing informan. Wawancara 

mengenai kondisi sosial, ekonomi warga Kelurahan Cabawan dan 

Margadana Kecamatan Margadana, persepsi mengenai keluarga pemilik 

warteg, hubungan keluarga pemilik warteg dengan lingkungan, sikap 

dan perilaku anak pemilik warteg dengan warga sekitar. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan 

memanfaatkan data-data yang telah ada di lokasi penelitian dan data yang 

tercatat di instansi yang terkait yang dapat digunakan untuk membantu 

menganalisa penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain data monografi Kecamatan Margadana, foto subjek penelitian dan foto 

rumah keluarga pemilik warteg. Foto-foto tersebut dihasilkan sendiri oleh 

penulis dengan kamera digital.  

F. Validitas Data 

 Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data yang 
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tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Pengecekan kembali derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh dilakukan apabila penulis mengalami 

keraguan akan informasi yang diperoleh yakni dengan membandingkan data 

menggunakan teknik triangulasi data. Penulis dalam penelitian ini tidak 

mengalami keraguan akan informasi yang diperoleh, maka dari itu 

pembandingan data tidak dilakukan. 

G.  ANALISIS DATA 

     Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama 

yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi. Analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data. 

         Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. 

        Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data. 

  Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Hasil wawancara dan 

observasi di Kecamatan Margadana khususnya di Kelurahan Margadana dan 

Kelurahan Cabawan ini mencakup banyak hal, khusunya tentang kondisi 
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Kecamatan Margadana, pola pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua 

pemilik warteg maupun oleh agen sosialisasi pengganti, komunikasi anak 

pemilik warteg dengan orangtuanya, sikap dan perilaku anak pemilik warteg 

di lingkungan keluarga, wilayah bermain, sekolah dan banyak hal lainnya 

yang telah dikumpulkan menjadi satu dan akan dipersiapkan untuk 

dianalisis. Seluruh data yang didapatkan peneliti akan dimasukkan ke dalam 

bank data dan akan diproses lebih lanjut. 

Data-data lain yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain 

seperti cara mendidik anak, aktivitas anak dirumah ketika bersama orangtua 

ataupun ketika ditinggal bekerja keluar kota, aktivitas keagamaan anak, 

aktivitas bermain dan belajar anak, pemenuhan kebutuhan sekolah anak dan 

kebutuhan sehari-hari, aturan-aturan yang harus ditaati anak, dan seterusnya. 

2. Reduksi Data 

  Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang di reduksi, memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk 

mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan 

penulis setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. 

Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. Sedangkan 

data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-

waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. 
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  Reduksi yang dilakukan penulis mencakup banyak data yang telah 

didapatkan di lapangan. Data yang relevan dengan fokus penelitian 

mencakup data yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak pemilik 

warteg, siapa saja orang-orang yang berperan dalam proses pengasuhan, 

dampak yang muncul dari proses pengasuhan yang dilakukan pada anak 

pemilik warteg tersebut. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian 

seperti problem-problem yang dihadapi pemilik warteg dalam membangun 

usahanya sampai pada data mengenai cara pemilik warteg mengatur strategi 

agar usahanya maju tidak relevan dengan permasalahan penelitian sehingga 

tidak dimunculkan agar hasil penelitian terarah dan sesuai dengan fokus 

penelitian. 

3. Penyajian data. 

   Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, 

cart, atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data. Kegiatan ini 

dilakukan oleh peneliti dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan 

tentang pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik warteg di Kecamatan 

Margadana ini dalam penyajiannya kemudian lebih disederhanakan menjadi 

suatu kerangka atau hasil penelitian yang sudah dianalisis dalam bentuk 

diagram atau grafis. 
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4. Pengambilan simpulan atau verifikasi. 

 Penulis berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari 

data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang 

dihasilkan berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh yang 

digunakan oleh orangtua yang bekerja sebagai pemilik warteg dan agen 

sosialisasi pengganti mengarah kepada pola asuh campuran antara permisif 

dan demokratis. Permisif terlihat dari bagaimana orangtua memanjakan 

anak dengan membelikan mainan, sepeda, play station, dan sebagainya. 

Contoh demokratis terlihat dari pemberian kesempatan orangtua pada anak 

untuk berpendapat tentang penentuan/pemilihan sekolah. Orangtua tidak 

mengharuskan anak bersekolah di sekolah tertentu, tapi mempertimbangkan 

juga keinginan anak.  

Keempat komponen dalam analisis data dapat digambarkan dalam 

bagan berikut : 

 

  

 

                    

Bagan 2. Tahapan Proses Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif 

  (Sumber: Miles,1992 :19) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data kualitatif Miles 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penyajian Data 
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(1992:19) namun reduksi data dilakukan saat dan setelah pengumpulan data 

berlangsung. Pengumpulan data dilakukan pada saat penelitian di lapangan 

dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen-

dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat merepresentasikan 

jawaban dari permasalahan yang diangkat. Reduksi data sudah mulai dilakukan 

saat pengumpulan data berlangsung, yakni dengan memilah-milah data mana 

yang perlu dan yang tidak perlu diambil. Reduksi data dilakukan kembali 

ketika pengumpulan data selesai untuk lebih memfokuskan lagi data yang 

didapat agar hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan tidak 

dimasukkan, setelah pengumpulan data dan reduksi data selesai dilakukan 

penyajian data secara rapi dan tersusun sistematis, ketika ketiga hal tersebut 

sudah benar-benar terlaksana dengan baik, maka diambil suatu kesimpulan atau 

verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Margadana. 

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Margadana. Kecamatan 

Margadana merupakan satu dari 4 Kecamatan di Kota Tegal. Luas wilayah 

Kecamatan Margadana adalah 11,76 Km
2 

yang memiliki struktur tanah pasir 

dan tanah liat. Kecamatan Margadana terdiri dari 7 Kelurahan, yakni 

Kelurahan Cabawan, Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Kalinyamat Kulon, 

Kelurahan Krandon, Kelurahan Margadana, Kelurahan Pesurungan Lor, 

Kelurahan SumurPanggang. Setiap Kelurahan terdiri dari beberapa RW dan 

RT. Batas-batas wilayah Kecamatan Margadana Laut Jawa di sebelah utara, 

Kabupaten Tegal dan Kecamatan Tegal Selatan di sebelah selatan, Kabupaten 

Brebes di sebelah barat, dan Kecamatan Tegal Barat di sebelah timur. 

Pada penelitian ini difokuskan pada 2 Kelurahan yakni Kelurahan 

Margadana dan kelurahan Cabawan. Luas Kelurahan Margadana adalah 2,41 

Km
2
 sedangkan

 
Kelurahan Cabawan 1,28 Km

2
. Kelurahan Margadana terdiri 

dari 11 RW dan 49 RT, Kelurahan Cabawan terdiri dari 4 RW dan 17 RT. 

Masyarakat Kecamatan Margadana khususnya Kelurahan Cabawan 

dan Kelurahan Margadana, tingkat mobilitas penduduknya tergolong tinggi. 

Mobilitas dilakukan dengan pergi ke kota Jakarta dan sekitarnya untuk 

membuka usaha warteg. Kota Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi dipilih 

sebagai daerah tujuan usaha di samping karena jaraknya relatif dekat dan 
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transportasinya relatif mudah, juga karena di Jakarta banyak kerabat sehingga 

memudahkan untuk memperoleh bantuan dalam memulai dan mengembangkan 

usaha warteg.  

Penduduk Kelurahan Cabawan dan Margadana awalnya adalah petani 

yang rata-rata memiliki lahan yang sempit. Jenis pertanian yang ada adalah 

pertanian musiman karena hanya pada musim penghujan saja tanah bisa 

ditanami sementara pada musim kemarau kondisi tanahnya sangat kering. 

Minat penduduk Kecamatan Margadana untuk bekerja di sektor informal 

khususnya sebagai pedagang warteg semakin tinggi, hal ini karena pendapatan 

yang diperoleh dengan membuka usaha warteg lebih tinggi jika dibandingkan 

usaha di sektor pertanian. Selain itu karena keterbatasan ketrampilan dan 

rendahnya pendidikan yang dimiliki sehingga harus pandai mencari peluang 

agar tetap bisa bekerja dan berpenghasilan. 

Motif yang mempengaruhi tingginya tingkat mobilitas ke Jakarta 

untuk membuka usaha warteg selain motif ekonomi adalah karena adanya 

tradisi yang sudah dikembangkan oleh generasi sebelumnya.. Jakarta bagi 

orang Tegal terutama penduduk Kelurahan Cabawan dan Margadana 

merupakan tempat peluang usaha yang sudah dikenal sampai ke pelosok-

pelosok dan usaha yang mereka kembangkan adalah membuka usaha warteg 

yang merupakan usaha turun temurun dari generasi terdahulu.  

Kontribusi pedagang warteg terdahulu sangat besar dalam membantu 

migran baru di perkotaan karena mereka merasa berasal dari daerah yang sama. 

Hal ini terutama terlihat pada tahap awal dari penyesuaian diri di daerah yang 
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baru. Para pedagang yang baru dibantu baik dalam pemilihan lokasi maupun 

dalam modal awal berdagang sehingga keberhasilan pedagang warteg juga 

merupakan usaha bersama dari para pedagang warteg yang lainnya. 

Keuletan dan kegigihan pedagang warteg khususnya yang berasal dari 

Kelurahan Cabawan dan Margadana mampu membawa pegaruh tersendiri bagi 

keluarga dan daerah asalnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kelurahan 

Cabawan dan Margadana sangat menggantungkan kehidupannya dari uang 

kiriman yang dikirim oleh anggota keluarga yang membuka usaha warteg di 

kota Jakarta dan sekitarnya. 

        
                 Gambar 1. Keadaan fisik lingkungan Kecamatan Margadana 

               (Dok. Pribadi tanggal 11 Maret 2013) 

 

1. Penduduk 

Jumlah total penduduk Kecamatan Margadana adalah 58.565 jiwa 

yaitu 29.544 jiwa penduduk laki-laki dan 29.021 jiwa penduduk perempuan. 

Dimana penduduk perempuan dan laki-laki ini tergabung dari 16.546 Kepala 

Keluarga yang ada di Kecamatan Margadana. Lebih detailnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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                        Tabel 4. Daftar Penduduk 

Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

 

Kel.Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase Keterangan 

0 – 4 2.994 2.748 5.742    9,80 %  

Usia Belum 

Produktif 
5 – 9 2.776 3.083 5.859     10,00 % 

10 – 14 2.951 2.800 5.751     9,82 % 

15 – 19 3.075 2.735 5.810     9,94 %  
 

Usia 

Produktif 

20 – 24 3.151 3.013 6.164   10,52 % 

25 -  29 3.241 3.145 6.386   10,90 % 

30 – 39 4.304 4.133 8.437   14,41 % 

40 – 49 3.265 3.139 6.404   10,93 % 

50 – 59 2.230 2.275 4.505   7,69 % 

60+ 1.557 1.950 3.507   5,99 % Usia Kurang 

Produktif 

Jumlah 29.544 29.021 58.565    100 %  

              (Sumber : Diolah dari Monografi Kecamatan Margadana Tahun 2012) 

Tabel diatas merupakan data lengkap penduduk Kecamatan 

Margadana berdasarkan kelompok umur. Tampak bahwa persentase penduduk 

yang masuk dalam kategori usia belum produktif di Kecamatan Margadana 

yakni anak-anak usia 0-14 tahun adalah 29,62 % yakni 17.352 orang; untuk 

persentase penduduk usia produktif yakni usia 15-64 tahun sekitar 64,39% 

yakni 37.706 orang, dan untuk penduduk usia kurang produktif diatas 64 tahun 

adalah 5,99% yakni 3.507 orang.  

Usia anak belum produktif sebesar 29,62 % dibagi menjadi dua 

yakni usia 0-5 dan 6-14 tahun. Usia 0-5 dimana anak masih sangat 

membutuhkan pengasuhan dari orangtuanya termasuk anak pemilik warteg,  

pada usia ini anak belum mampu melakukan segala sesuatunya sendiri dan 

pada usia ini sosialisasi primer berlangsung. Anak usia 6-14 tahun sudah mulai 

membutuhkan interaksi yang lebih luas, dimana anak mulai bersosialisasi 
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dengan lingkungan di luar keluarganya. Yakni dengan teman sekolah, teman 

dekat rumah, dan dengan tetangga. Meskipun anak usia 0-5 tahun adalah usia 

dimana anak membutuhkan pola pengasuhan yang baik dari orangtuanya, anak 

usia 6-14 tahun juga perlu dipantau sosialisasi sekundernya agar tidak 

mengarah pada hal yang negatif. Persentase penduduk usia produktif di 

Kecamatan Margadana mendominasi yakni sebesar 64,39%, penduduk usia 

produktif banyak yang bekerja di luar kota termasuk pemilik warteg. Penduduk 

usia produktif yang sudah menikah, memiliki anak dan berprofesi sebagai 

pemilik warteg menitipkan anaknya pada agen sosialisasi pengganti sejak anak 

masuk Sekolah Dasar yakni usia 6 atau 7 tahun. 

2. Pendidikan 

Pendidikan masyarakat Kecamatan Margadana mayoritas adalah 

tamatan Sekolah Dasar (SD). Pendidikan akhir yang dimiliki masyarakat 

Kecamatan Margadana ini tergolong rendah, rendahnya pendidikan akan 

sangat mempengaruhi pola/cara berpikir masyarakat. Berikut gambaran detail 

pendidikan penduduk Kecamatan Margadana. 
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Tabel 5. Penduduk Menurut Pendidikan  

(Bagi umur 5 tahun keatas) 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tamatan Akademi/P. Tinggi  869 orang 1,84 % 

2 Tamatan SLTA 5.845 orang      12,36 % 

3 Tamatan SLTP 8.138 orang      17,21 %  

4 Tamatan SD 17.087 orang      36,14 % 

5 Tidak Tamat SD 4.022 orang        8,51 % 

6 Belum Tamat SD 6.292 orang      13,31 % 

7 Tidak Sekolah 5.027 orang      10,63 % 

 Jumlah 47.280 orang  100 % 

        (Sumber : Diolah dari Monografi Kecamatan Margadana Tahun 2012) 

Data diatas menunjukkan pendidikan masyarakat Kecamatan 

Margadana secara keseluruhan. Untuk pendidikan masyarakat Kelurahan 

Margadana dan Kelurahan Cabawan yang merupakan lokasi inti penelitian juga 

didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD), yakni 3.834 orang di Kelurahan 

Margadana dan 2.779 di Kelurahan Cabawan.  

Pendidikan terakhir subjek penelitian orangtua pemilik warteg 

didominasi oleh tamatan SD berjumalah 4 subjek penelitian, yakni Bapak 

Astari, Bapak Syamsudin, Bapak Wahyudi, dan Ibu Sumirah. Sedangkan untuk 

tamatan SMP berjumlah 2 subjek penelitian yakni Ibu Kurniti dan Ibu Tusliha, 

untuk tamatan SMA berjumlah 2 subjek penelitian, yakni Bapak Syamsuri dan 

Ibu Rumiyati. Pendidikan yang rendah ini akan mempengaruhi pola 

pengasuhan pemilik warteg terhadap anak, karena tingkat pendidikan 

menentukan sejauh mana pemahaman orangtua pemilik warteg  terhadap pola 

pengasuhan anak. 

 



46 
 

 

3. Aspek kehidupan masyarakat.  

a. Kondisi Sosial Budaya 

Kecamatan Margadana Kota Tegal dikepalai oleh seorang Camat, 

yakni Bapak Mohamad Afin, S.IP. Camat bertindak sebagai kepala 

pemerintahan yang bertugas mengatur dan mengawasi roda pemerintahan 

Kecamatan Margadana. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul 

sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai 

negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi 

persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu perangkat kecamatan, 

diantaranya adalah Sekretaris Kecamatan, Kelompok Fungsional, Kasubbag. 

pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan, keamanan dan 

ketertiban, serta dibantu oleh Kelurahan/Desa. 

Kondisi Kecamatan Margadana khususnya Kelurahan Margadana dan 

Kelurahan Cabawan dalam aspek sosial, hubungan antara anggota masyarakat 

berjalan dengan norma yang berlangsung di masyarakat. Interaksi yang terjalin 

antara individu menunjukkan adanya suatu nilai kerukunan yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat. Pergaulan yang terjadi masih dalam arahan nilai dan 

norma sosial. Para orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg terbilang 

jarang/kurang berinteraksi dengan warga, bukan karena mereka sombong atau 

enggan berinteraksi dengan warga, namun karena mereka jarang pulang ke 

rumah dan lebih sering di luar kota. Sistem shift atau yang biasa disebut 

aplusan mengharuskan mereka bekerja bergilir di luar kota, umumnya pemilik 

warteg pulang sekitar 3 sampai 4 bulan sekali. Bahkan ada juga yang tidak 
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menggunakan sistem shift (bergilir) dan hanya pulang jika ada kepentingan-

kepentingan tertentu saja. Tujuan pemilik warteg pulang misalnya karena 

kangen dengan anak, saudara sakit atau meninggal, saudara punya hajat, dan 

sebagainya. Kalaupun pemilik warteg pulang ke rumah bisa saja tetangga 

terdekatnya tidak pulang karena bekerja di warteg juga, jadi waktu mereka 

untuk berinteraksi sangat terbatas. Penulis melihat bahwa memang pemilik 

warteg jarang berinteraksi dengan warga, karena ketika penulis menanyakan  

alamat rumah yang sudah diketahui namanya oleh penulis kepada salah satu 

orangtua pemilik warteg yaitu Bapak Syamsuri. Bapak Syamsuri tidak 

mengenali nama dan alamat yang ditanyakan penulis, padahal rumah yang 

ditanyakan itu tidak jauh dari rumah Bapak Syamsuri dan masih dalam satu 

kawasan. 

Konflik sosial dalam masyarakat  jarang bahkan hampir tidak pernah 

terjadi, sebaliknya kegiatan kerja sama antar warga masih terjalin dengan baik. 

Kerjasama antar warga berupa gotong royong dalam pembangunan desa dan 

dalam hajatan. Asas resiprositas masih berlaku dalam masyarakat, seperti pada 

saat anggota masyarakat memiliki hajat pernikahan ataupun khitanan, maka 

para warga yang lain ikut berpartisipasi membantu baik dengan tenaga maupun 

materi (Nyumbang). Rutinitas saling bantu membantu ini mampu menjaga dan 

meningkatkan kerukunan dalam masyarakat Kecamatan Margadana. 

Kondisi Kecamatan Margadana khususnya Kelurahan Margadana dan 

Kelurahan Cabawan dalam aspek budaya, masyarakat masih menjalankan adat 

istiadat, nilai dan norma budaya Jawa. Masyarakat Kecamatan Margadana 
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masuh menggunakan bahasa Jawa Tegalan/ngapak-ngapak. Seperti halnya 

pada masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat Kecamatan Margadana pun 

masih mengenal dan menjalankan tradisi-tradisi Jawa seperti Selamatan 

memperingati kehamilan (mitoni), selamatan kelahiran anak, upacara potong 

rambut pertama, upacara menyentuh tanah untuk pertama kalinya (tedak siten), 

khitanan, perkawinan, serta upacara memperingati hari kematian seseorang. 

b. Kondisi Sosial Ekonomi 

Dalam aspek ekonomi atau mata pencaharian warga masyarakat 

Kecamatan Margadana mayoritas menjadi pedagang. Jumlahnya sangat 

menonjol jika dibandingkan dengan matapencaharian lain seperti petani, 

nelayan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya. Untuk lebih detailnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

                   Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk 

                           (Bagi umur 10 tahun keatas) 

 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1 Petani Sendiri   1.946  orang   5,01 % 

2 Buruh Tani   5.160  orang 13,29 % 

3 Nelayan      137  orang   0,35 % 

4 Pengusaha      676  orang   1,74 % 

5 Buruh Industri   1.436  orang   3,73 % 

6 Buruh Bangunan   2.385  orang   6,14 % 

7 Pedagang (Non Warteg)   9.385  orang 24,17 %  

8 Pedagang Warteg   3.009  orang      7,75 % 

8 Pengangkutan   1.268  orang    3,26 % 

9 Pegawai Negeri (Sipil/TNI)      471  orang    1,21 % 

10 Pensiunan      199  orang    0,51 % 

11 Lain-lain 12.754  orang   32,84 % 

 Jumlah 38.826  orang      100% 

            (Sumber : Diolah dari Monografi Kecamatan Margadana Tahun 2012) 
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Dari data tersebut jelas bahwa mata pencaharian masyarakat 

Kecamatan Margadana yang dominan adalah pedagang dengan prosentase 

31,92% yakni 12.394 orang , yang terdiri dari pedagang warteg dengan 

persentase 7,75% yakni 3.009 orang dan pedagang non warteg dengan 

persentase 24,17% yakni 9.385 orang. Pedagang warteg berdagang dengan 

membuka usaha wartegnya di luar kota, khususya di Jabotabek (Jakarta, 

Tangerang, Bekasi, Bogor) sedangkan pedagang non warteg umumnya 

berdagang dengan membuka warung sembako, toko kelontong (di dalam 

maupun luar kota). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Sudarto selaku staf Kantor Kecamatan Margadana, diperoleh informasi bahwa 

warteg merupakan usaha yang sudah membudaya di Kecamatan Margadana 

dan merupakan usaha turun temurun dari generasi terdahulu. 

B. Profil Keluarga Pemilik warteg  

Penelitian mengenai profil keluarga pemilik warteg dilakukan di 

beberapa keluarga pemilik warteg di Kecamatan Margadana, diantaranya 

adalah : 

1. Keluarga Bapak Astari dan Ibu Kurniti 

   Bapak Astari dan Ibu Kurniti memiliki 3 orang anak yakni 

Ertikawati, Aziz Saputra Kusuma, dan Putri Asih Arum Jati. Untuk lebih 

detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 7. Daftar Anggota Keluarga 

No Nama Umur Status Pendidikan 

1. Bapak Astari 49 tahun Ayah Tamatan SD 

2. Ibu Kurniti 39 tahun Ibu Tamatan SMP 

3. Ertikawati 21 tahun Anak pertama Tamatan SMA 

4. Aziz Saputra Kusuma 17 tahun Anak kedua Tamatan SMK 

5. Putri Asih Arum Jati 8 tahun Anak ketiga Masih SD 

 

  Putri Asih Arum Jati anak terakhir dari Bapak Astari ketika masih 

berusia 0-5 tahun dibawa ke luar kota untuk tinggal di warteg seperti 

umumnya anak pemilik warteg. Dalam keluarga Bapak Astari, Ibu 

Kurnitilah yang mengelola sekaligus bekerja di warteg miliknya sedangkan 

Bapak Astari sendiri bekerja sebagai tengkulak hasil bumi seperti padi, 

bawang, dan sebagainya.  

 Ibu Kurniti mulai bekerja di warteg sejak lulus SMP. Sejak kecil, 

Ibu Kurniti sudah mengenal warteg. Ketika masih Sekolah Dasar, Ibu 

Kurniti tinggal dengan neneknya di rumah dan hampir setiap liburan 

sekolah Ibu Kurniti mengunjungi orangtuanya yang bekerja di luar kota. 

Ketika masih SD, orangtuanya belum menyuruh Ibu Kurniti untuk 

membantu bekerja di warteg. Kunjungannya ke warteg ketika liburan hanya 

untuk melepas kangen dan untuk berlibur.  

Ibu Kurniti mulai membantu orangtuanya bekerja di warteg sejak 

tahun 1992, saat itu usianya masih 18 tahun. Ibu Kurniti yang tamatan SMP 

tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ia lebih 

memilih membantu orangtuanya bekerja di warteg. Saat membantu orangtua 

bekerja di warteg, Ibu Kurniti belajar bagaimana cara mengelola warteg.  
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Akhirnya pada tahun 2000, Ibu Kurniti mampu memiliki warteg sendiri. 

Seperti yang dituturkannya sebagai berikut : 

“ ...nyong mulai nduwe warteg dewek kuwe tahun 2000 mba, awale 

tah melu Ibu oh. Angger wis ndue warteg dewek berarti wis bisa 

bayar kontrak warteg dewek. Rega sewa wartege tah macem-macem. 

Tergantung lokasi karo bangunane kaya apa disit. Angger lokasine 

ora strategis, misale neng njero gang kuwe kira-kira 7-15 juta. Tapi 

angger lokasine strategis, rame, neng pinggir ndalan atawa neng ruko 

kuwe luwih larang, 20 jutanan luwih. Kontrake dibayare pertaun. 

Angger wartege aku kontrake 10 juta mba “ 

 

“...saya mulai punya warteg sendiri itu tahun 2000 mba, awalnya saya 

ikut ibu. Kalau sudah punya warteg sendiri berarti sudah bisa 

membayar kontrak warteg sendiri. Harga sewa wartegnya macam-

macam. Tergantung lokasi dan bangunannya seperti apa dulu. Kalau 

lokasinya tidak strategis, misalnya di dalam gang itu kira-kira 7-15 

juta. Tapi kalau lokasinya strategis, ramai, di pinggir jalan atau di ruko 

itu lebih mahal, 20 jutaan ke atas. Kontraknya dibayar per tahun. 

Kalau warteg saya kontraknya 10 juta mba ”(wawancara pada 19 

Maret 2013) 

 

 

 Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa seseorang sudah 

dapat dikatakan sebagai pemilik warteg ketika ia sudah mampu membayar 

sewa warteg sendiri. Harga sewa warteg bervariasi, tergantung dari lokasi 

dan bangunan warteg. Untuk yang lokasinya tidak strategis, berkisar antara 

7-15 juta. Sedangkan yang lokasinya strategis atau di ruko sekitar 20 juta 

keatas, sewa warteg tersebut dibayar pertahun. Bagi Ibu Kurniti sendiri sewa 

wartegnya adalah 10 juta.  

 Ibu Kurniti menggunakan sistem shift (aplusan), Sistem aplusan 

(bergilir) ini terjadi ketika sewa warteg tidak dibayar penuh oleh 1 orang 

penyewa melainkan dibayar oleh dua orang dengan prosentase 50:50. Jadi 

dua orang ini nantinya bekerja sama untuk mendirikan dan mengelola 
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warteg. Bagi pemilik warteg yang menggunakan sistem aplusan seperti Ibu 

Kurniti, biasanya memiliki lebih dari satu warteg. Seperti yang dituturkan 

Ibu Kurniti sebagai berikut : 

“ Angger sing nganggo sistem aplusan biasane kuwe paroan nggo 

mbayar kontrak wartege. Misal rega sewane 10 juta ya berarti dibagi 

loro dadi 5 jutanan. Paroane bisa karo sedulure dewek, bisa karo 

wong liya. Trus angger wong sing kerjane aplusan biasane ndue 

wartege luwih seka siji. Bisa loro apa telu. Kaya aku kan wartege ana 

sing neng Cikarang Bekasi, ana sing neng Karawang juga. Angger 

lagi ora giliran kerja neng Cikarang ya aku kerja neng Karawang, 

dadine ora nganggur. Angger nganggur ya ngko ora olih penghasilan 

oh mba ” 

 

“ Kalau menggunakan sistem aplusan biasanya itu paroan untuk 

membayar kontrak wartegnya. Misal harga sewanya 10 juta berarti 

dibagi dua jadi 5 jutaan. Paroannya bisa dengan saudara sendiri, bisa 

dengan orang lain. Kalau orang yang kerjanya aplusan biasanya punya 

warteg lebih dari satu. Bisa dua atau tiga. Seperti saya, warteg saya 

ada di Cikarang Bekasi dan di Karawang. Kalau sedang tidak giliran 

kerja di Cikarang ya saya kerja di Karawang, jadi tidak menganggur. 

Kalau menganggur ya saya tidak dapat penghasilan mba ” (wawancara 

pada tanggal 19 Maret 2013) 

 

 Ibu Kurniti memiliki dua warteg di Cikarang Bekasi dan di 

Karawang. Untuk warteg di Cikarang Bekasi, Ibu Kurniti bekerja sama 

dengan kakak perempuannya, sedangkan yang di Karawang dengan 

temannya. Ibu Kurniti membuat jadwal untuk bergantian menjaga warteg, 

setiap bulan Januari sampai April Ibu Kurniti bekerja Cikarang Bekasi, Mei 

sampai Agustus di Karawang, September sampai Desember di Cikarang 

Bekasi Lagi. Begitu seterusnya. Ibu Kurniti pulang ke rumah ketika giliran 

kerja di 1 warteg sudah selesai. Dirumah Ibu Kurniti tidak lama, hanya 

sekitar seminggu bahkan terkadang hanya 2 sampai 3 hari untuk istirahat, 

melihat kondisi rumah, dan menengok anak. 
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  Dalam mengelola wartegnya, Ibu Kurniti memiliki 2 karyawan. 

Pemilik warteg bukan berarti tidak bekerja dan hanya memberi instruksi 

pada  karyawan saja. Ibu Kurniti tetap harus bekerja keras setiap harinya , 

dan membagi tugas kerja dengan karyawannya. Seperti siapa yang belanja, 

memasak, menyuci piring, melayani pelanggan, dsb. Warteg milik Ibu 

Kurniti buka setiap harinya sekitar pukul 06.00 sampai pukul 23.00.  

 Bekerja di warteg sudah dijalani Ibu Kurniti sejak berusia 18 

tahun. Pekerjaan ini masih dijalankan Ibu Kurniti karena penghasilannya 

yang cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat oleh peneliti secara langsung 

ketika mengunjungi rumah Ibu Kurniti yang terbilang besar. Perabot dan 

furniture di rumah Ibu Kurniti pun lengkap. Kondisi fisik bangunan rumah 

beserta perabot di dalamnya menjadi salah satu indikasi kemampuan 

ekonomi keluarga pemilik warteg. 

          
 Gambar 2. Rumah salah satu pemilik warteg, Ibu Kurniti                                     

(Dok. Pribadi tanggal 19 Maret 2013) 

 

   Ibu Kurniti memilih bekerja sendiri di warteg agar suaminya tetap 

tinggal di rumah dan dapat mengasuh dan mengawasi ketiga anaknya, 
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khususnya anak terakhirnya yakni Putri Asih Arum Jati yang masih berusia 8 

tahun. Seperti yang diutarakannya sebagai berikut : 

“ Aku luwih milih aku bae sing ngurus warteg, bapak neng umah bae 

njagani bocah-bocah. Paling ora angger ana bapane kan bocah wedi mba, 

ora wani macem-macem. Soale ngerti angger diawasi. Bapak tah karo 

bocah ora galak, mung bae teges “ 

 

 “ Saya lebih memilih saya saja yang mengurus warteg, bapak di rumah 

saja menjaga anak-anak. Paling tidak kalau ada bapaknya kan anak takut 

mba, tidak berani macam-macam. Soalnya tahu kalau diawasi. Bapak sama 

anak tidak galak, hanya saja tegas “(wawancara pada tanggal 19 Maret 

2013) 

 

 

   Bapak Astari tidak sendiri dalam mengasuh anak terakhirnya 

(Putri) melainkan dibantu anak pertamanya yakni Ertikawati yang meskipun 

sudah menikah namun tetap tinggal satu rumah dengan adik dan bapaknya. 

Ertikawati sudah memiliki satu anak laki-laki yang masih berusia 3,5 tahun, 

suaminya bekerja sebagai pedagang. Ertikawati sendiri tidak bekerja melainkan 

sebagai ibu rumah tangga. Ertikawati sebagai anak pertama merasa memiliki 

tanggung jawab untuk membantu menggantikan Ibunya mengasuh adiknya.  

   Peran Bapak Astari dalam mengasuh Putri tidak terlalu banyak, 

lebih banyak dipegang oleh Ertikawati. Mulai dari membangunkan Putri untuk 

sekolah, menyiapkan sarapan, dan menemani belajar. Untuk mandi dan 

memakai baju, Putri sudah dapat melakukannya sendiri karena sudah kelas 3 

SD. Bapak Astari hanya menegur Putri sesekali jika Putri main terus atau tidak 

mau belajar. Peran Ertikawati akan digantikan oleh Ibu Kurniti ketika Ibu 

Kurniti pulang ke rumah. 
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2. Keluarga Bapak Syamsudin dan Ibu Tusliha 

Keluarga pemilik warteg lain yang peneliti wawancarai adalah 

Keluarga Bapak Syamsudin dan Ibu Tusliha. Bapak Syamsudin dan Ibu 

Tusliha memiliki dua orang anak yang berusia 11 dan 7 tahun. Untuk 

detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 8. Daftar Anggota Keluarga 

No Nama Umur Status Pendidikan 

1. Bapak Syamsudin 41 tahun Ayah Tamatan SD 

2. Ibu Tusliha 39 tahun Ibu Tamatan SMP 

3. Viona Putri Larasati 11 tahun Anak pertama Masih SD 

4. Ahmad Khoirul Anwar   7 tahun Anak kedua Masih SD 

 

Kedua anaknya yang masih berusia 11 dan 7 tahun tinggal di 

rumah (di Tegal) dengan kakek dan pamannya sejak kelas 1 SD. Ibu Tusliha 

mulai bekerja di warteg sejak menikah dengan Bapak Syamsudin, seperti 

yang dituturkannya sebagai berikut : 

“ Nyong kerja neng warteg sejak rumah tangga mba. Sedurunge 

nikah nyong durung pernah kerja oh. Lah pas nikah bojone aku Pak 

Syamsudin kuwe wis ndue warteg dewek. Wartege neng Tanjung 

Priuk, Jakarta. Ya akhire aku bantu-bantu suami neng warteg. Awale 

ora betah, durung biasa si mba, kesel. Tapi suwe-suwe ya biasa “ 

 

“ Saya kerja di warteg sejak berumah tangga mba. Sebelum nikah saya 

belum pernah kerja. Saat nikah suami saya Pak Syamsudin itu sudah 

punya warteg sendiri. Wartegnya di Tanjung Priuk, Jakarta. Akhirnya 

saya bantu-bantu suami kerja di warteg. Awalnya tidak betah karena 

belum biasa, capek. Tapi lama-lama terbiasa ”(wawancara pada 

tanggal 20 Maret 2013) “ 

 

 Dari wawancara diatas terlihat bahwa alasan Ibu Tusliha memilih 

bekerja di warteg berbeda dengan Ibu Kurniti. Jika Ibu Kurniti berawal dari 

membantu orangtua bekerja di warteg, Ibu Tusliha karena ikut suami yang 
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ketika menikah sudah memiliki warteg. Dari keluarga Ibu Tusliha sendiri 

tidak berlatarbelakang sebagai pemilik warteg. 

 Ibu Tusliha mengelola warteg bersama suaminya, Pak Syamsudin. 

Ketika awal menikah Ibu Tusliha beserta suami baru memiliki 1 warteg, 

namun seiring berjalannya waktu akhirnya Ibu Tusliha mampu memiliki 2 

warteg. Sama halnya dengan Ibu Kurniti, Ibu Tusliha juga menggunakan 

sistem aplusan, karena untuk 2 wartegnya Ibu Tusliha bekerja sama dengan 

kakak ipar dan tetangganya. Kedua warteg Ibu Tusliha ada di Tanjung 

Priuk, Jakarta. Aplusan yang dijalankan Ibu Tusliha adalah 3 bulan sekali. 

Yakni setiap bulan Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai 

September, dan Oktober sampai Desember. Warteg milik Ibu Tusliha buka 

sejak pukul 06.00 sampai dengan pukul 00.00 malam. Tidak ada waktu 

menganggur karena harus mengurus 2 warteg. Untuk urusan pulang 

menengok anak di rumah, Ibu Tusliha bergantian dengan suami, yakni 3 

bulan sekali. Ada saat-saat tertentu ketika Ibu Tusliha dan suami pulang ke 

Tegal bersama. Kegiatan yang dilakukan Ibu Tusliha dan suaminya ketika 

pulang adalah berkumpul dengan kedua anaknya, dan menyempatkan diri 

untuk berekreasi/jalan-jalan ke Alun-Alun, Guci, ataupun Pur’in. 

 Seperti hampir semua pemilik warteg yang lain, Ibu Tusliha 

memilih meninggalkan anaknya di Tegal dengan kakek dan pamannya sejak 

kelas 1 SD. Ketika belum masuk kelas 1 SD, anak masih tinggal dan ikut 

dengan Ibu Tusliha di Jakarta. Ibu Tusliha memilih meninggalkan anak di 

rumah untuk mempermudah pekerjaan orangtua di warteg karena akan 
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sangat repot ketika harus mengasuh anak sekaligus bekerja. Alasan lainnya 

adalah agar anak dapat merasa lebih nyaman, karena lebih nyaman tinggal 

di rumah ketimbang di warteg yang jelas lebih sempit. Selain itu di rumah, 

anak juga bisa melanjutkan sekolah. 

Kakek dari anak Bapak Syamsudin yakni Mbah Sariman terbilang 

santai dalam mengasuh cucunya, yang penting kebutuhan cucunya sehari-

hari seperti makan, uang saku sekolah terpenuhi. Paman dari anak Bapak 

Syamsudin juga tinggal satu rumah dengan Mbah Sariman. Peran Paman 

Kasirin dalam membantu mengasuh contohnya ketika mengajari Viona 

ataupun Anwar mengerjakan PR.  

3. Keluarga Bapak Syamsuri dan Ibu Rumiyati 

 Bapak Syamsuri yang kini berusia mulai memiliki warteg sendiri 

sejak tahun 2003 dan memiliki 2 orang karyawan. Sebelumnya masih ikut 

warteg milik orangtuanya. Dalam mengelola warteg, Bapak Syamsuri tidak 

sendiri melainkan dengan istrinya yakni Ibu Rumiyati. Bapak Syamsuri 

memiliki 2 orang anak. Anak pertama Adinda Roehanatul Jannah dan anak 

kedua Aldi Ramadhan. Untuk lebih detainya ada pada tabel dibawah ini : 

Tabel 9. Daftar Anggota Keluarga 

No Nama Umur Status Pendidikan 

1. Bapak Syamsuri 40 tahun Ayah Tamatan SMA 

2. Ibu Rumiyati 34 tahun Ibu Tamatan SMA 

3. Adinda Roehanatul Jannah 11 tahun Anak pertama Masih SD 

4. Aldi Ramadhan 9 tahun Anak kedua Masih SD 
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                     Gambar 3. Bapak Syamsuri dan keluarga   

                       (Dok. Pribadi tanggal 24 Maret 2013) 

 

 

 Setiap tahunnya Bapak Syamsuri membayar sendiri sewa 

wartegnya yang ada di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- dan beserta istri 

mengelola warteg tanpa menggunakan sistem aplusan (bergilir), tidak 

seperti pemilik warteg lainnya. Bapak Syamsuri hanya pulang ketika ada 

kepentingan dan keperluan saja. Seperti kepulangannya kali ini dikarenakan 

adiknya meninggal dunia. Anak dari Bapak Syamsuri memiliki kesempatan 

yang lebih sedikit untuk bertemu dengan orangtuanya ketimbang anak 

pemilik warteg lainnya yang orangtuanya rutin pulang setiap 3 atau 4 bulan 

sekali. 

Meninggalkan anak di rumah untuk diasuh oleh nenek sudah 

menjadi pilihan Bapak Syamsuri dan Ibu Rumiyati. Sebenarnya 

kekhawatiran meninggalkan anak di rumah itu ada, namun Bapak 

Syamsyuri memberikan alasan sebagai berikut : 

“ Yah mau gimana lagi mba, memang udah kerjane kaya gini. Yang 

namane orang dagang wartegan resikone ya ninggalin anak di rumah. 

Sebenare khawatir, nggak tega. Tapi kalau nggak kerja ya nggak dapet 
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duit. Pengin sih kerja lain yang nggak ninggalin anak di rumah, tapi 

pendidikan terbatas. Nyari kerja sekarang susah. Dijalani aja apa yang 

udah ada mba, lagian kalau kerja lain kan penghasilannya terbatas. 

Mending dagang, kalau sukses penghasilannya nggak terbatas ” 

(wawancara pada tanggal  24 Maret 2013) 

 

Selain meninggalkan anak sudah dianggap wajar di Kecamatan 

Margadana, sebagian dari orangtua yang kini berprofesi sebagai pemilik 

warteg pun dulu ketika kecil ditinggal oleh orangtuanya bekerja di warteg 

dan dititipkan pada pengasuh penggantinya yang masih termasuk kerabat. 

Bapak Syamsuri dan Ibu Rumiyati yang tamatan SMA cukup 

mengerti akan pentingnya pola pengasuhan anak. Bapak Syamsuri 

berusaha bersikap demokratis pada anak dengan mendengarkan keinginan 

anak dan tidak memaksakan kehendak. Seperti yang dituturkannya sebagai 

berikut : 

“ Saya sama anak-anak berusaha demokratis mba, jadi saya 

memposisikan diri sebagai teman anak. Bukan sebagai orang yang 

anak takuti. Harapan saya ke anak juga nggak muluk-muluk, yang 

penting anak mau sekolah, naik kelas, itu sudah cukup” (wawancara 

pada tanggal  24 Maret 2013) 

 

 Peran mengasuh anak dalam keluarga Bapak Syamsuri digantikan 

oleh Mbah Warmen, nenek dari anak Bapak Syamsuri. Mbah Warmen 

mebiasakan kedua cucunya bangun pagi, mandi dan memakai baju sendiri 

ketika akan berangkat sekolah. Mbah Warmen juga menyiapkan sarapan, 

makan siang, dan malam untuk kedua cucunya. 

4. Keluarga Bapak Wahyudi dan Ibu Sumirah. 

   Keluarga selanjutnya yang penulis wawancarai adalah Keluarga 

Bapak Wahyudi dan Ibu Sumirah,  Bapak Wahyudi mempunyai 3 orang anak 
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yakni Wahyuningsih, Bagus Purwanto, dan Bayinatul Munawaroh. Untuk 

lebih detailnya ada pada tabel di bawah ini : 

Tabel 10. Daftar Anggota Keluarga 

No Nama Umur Status Pendidikan 

1. Bapak Wahyudi 48 tahun Ayah Tamatan SD 

2. Ibu Sumirah 47 tahun Ibu Tamatan SD 

3. Wahyuningsih 26 tahun Anak pertama Tamatan SMA 

4. Bagus Purwanto 18 tahun Anak kedua Tamatan SMA 

5 Bayinatul Munawaroh 12 tahun Anak ketiga Masih SD 

 

        Bapak Wahyudi dalam mengelola wartegnya dibantu oleh istri dan 

anak pertamanya, Wahyuningsih. Wahyuningsih bergantian dengan Ibu 

Sumirah setiap 3 bulan sekali untuk menjaga warteg. Ketika Wahyuningsih 

yang menjaga warteg, Ibu Sumirah lah yang mengasuh Bayinatul di rumah. 

Begitu pula sebaliknya, ketika Ibu Sumirah yang menjaga warteg, 

Wahyuningsih lah yang mengasuh Bayinatul. Jadi peran mengasuh anak 

dipegang bergantian oleh Ibu Sumirah dan anak pertamanya, Wahyuningsih.  

Wahyuningsih sudah mempunyai anak yang masih bayi dan dibawa serta 

ketika ke luar kota untuk menjaga warteg. Dalam mengasuh adiknya, 

Wahyuningsih tidak membuat aturan khusus. Ketika adiknya melakukan 

kesalahan, Wahyuningsih akan menegur atau memarahi.  

C. Pola Pengasuhan Anak Pemilik warteg 

1. Pola hubungan dengan anak ketika ditinggal merantau 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan utama 

diperoleh informasi bahwa orangtua pada keluarga pemilik warteg yang 

memiliki anak berusia 0-5 tahun membawa anaknya turut serta ke luar kota 
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ketika sedang bekerja. Alasan mereka membawa anak karena anak masih 

kecil dan masih perlu diberi Air Susu dari Ibunya (ASI) khususnya yang 

masih berusia sekitar 0-2 tahun. Untuk pendidikan di jenjang Taman Kanak-

kanak (TK), anak di sekolahkan di luar kota bersama orangtuanya. Ketika 

anak sudah memasuki usia SD kelas 1 sekitar 6 atau 7 tahun, anak mulai 

ditinggal di rumah dengan agen sosialisasi penggantinya yang biasanya 

adalah kerabat dekat anak. Orangtua mulai meninggalkan anak pada usia 

tersebut karena anak dianggap sudah mampu untuk mulai belajar mandiri. 

Pada saat anak masih duduk di kelas 1-3 SD, sangat sulit untuk meninggalkan 

anak ke luar kota. Biasanya anak akan menangis dan merengek-rengek agar 

orangtuanya tetap tinggal di rumah atau agar anak diperbolehkan ikut 

orangtuanya ke luar kota. Kesulitan meninggalkan anak ini diutarakan oleh 

beberapa informan, salah satunya adalah Ibu Rumiyati sebagai berikut : 

“ Angel mba ninggalna anak angger mbegin cilik. Biasane nangis oh, 

ibune ora olih lunga. Seringe malah njaluk melu ibune kerja, padahal 

kan sekolahe ora prei. Ya jalan tengahe akhire digawa ndisit melu 

maring luar kota rong dina apa telung dina, angger wis ngko dianter 

balik maring umah maning nembe bocah gelem mba. Kangene wis 

diobati si. Tapi kadang ya ana sing temenanan ora gelem ditinggal 

mba, akhire melu wong tua sampe telung wulanan. Angger anake aku si 

ora pernah sampe kaya kuwe, pol-polan melu ya seminggu tok mba “ 

 

“ Susah mba meninggalkan anak kalau masih kecil. Biasanya nangis, 

ibu tidak boleh pergi. Seringnya malah minta ikut ibu kerja, padahal 

kan sekolahnya tidak libur. Ya jalan tengahnya akhirnya dibawa dulu 

ikut ke luar kota dua hari atau tiga hari, kalau sudah nanti diantar 

pulang ke rumah lagi baru anak mau mba. Kangennya sudah terobati. 

Tapi terkadang ada yang benar-benar tidak mau ditinggal mba, akhirnya 

ikut orangtuanya sampai tiga bulanan. Kalau anak saya tidak pernah 

sampai seperti itu, maksimal ikut hanya seminggu saja mba 

“(wawancara pada tanggal 22 Maret 2013) 
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Dari petikan wawancara peneliti terlihat bahwa bukan hal yang mudah 

untuk meninggalkan anak ketika anak masih berusia di bawah 10 tahun. Anak 

belum memiliki kesadaran bahwa ia harus sabar dan merelakan orangtuanya 

bekerja untuk mencari nafkah di luar kota. Yang anak rasakan hanya 

keinginan untuk tetap tinggal, berkumpul, dan bersenda gurau dengan 

orangtuanya. 

Dalam sebuah keluarga yang ideal, keluarga inti yang terdiri dari 

suami; istri; dan anak-anaknya yang belum menikah tinggal dan berkumpul 

dalam satu rumah. Dengan tinggal dan berkumpulnya anggota keluarga dalam 

satu rumah akan tercipta hubungan dan komunikasi yang intim, intensif yang 

akan menciptakan kekuatan dan keterikatan batin antar anggota keluarga. 

Antar anggota keluarga akan saling memberikan perhatian, kasih sayang, 

dukungan, dan saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. 

Antar anggota keluarga akan saling memahami karekter maing-masing dan 

berupaya menciptakan keharmonisan. Komunikasi dan keterikatan batin yang 

diciptakan dalam sebuah keluarga yang ideal ini akan mempermudah 

berlangsungnya proses sosialisasi, khususnya sosialisasi primer yang 

berlangsung dalam keluarga. Sosialisasi primer berpusat pada orangtua 

dimana orangtua berperan penting dalam proses sosialisasi, anak diposisikan 

sebagai objek. Akan jadi seperti apa anak ketika dewasa nanti dipengaruhi 

oleh sosialisasi primernya dalam lingkungan keluarga.  

Pada keluarga pemilik warteg, anak hanya bisa bertatap muka 

dengan orangtua setiap hari ketika anak masih berusia di bawah 6 atau 7 
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tahun yakni ketika anak masih ikut dibawa orangtuanya bekerja di luar kota. 

Ketika anak sudah mulai masuk kelas 1 SD dan ditinggal di rumah dengan 

kakak, nenek, kakek, pakdhe, budhe, paman atau buliknya. Anak tidak dapat 

lagi bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan orangtuanya 

setiap hari. Ketika meninggalkan anaknya bekerja di luar kota, orangtua 

memanfaatkan media komunikasi yakni handphone. Saat ini handphone 

sudah bukan barang mewah lagi, hampir semua orang dari berbagai status 

ekonomi bahkan menengah ke bawah pun sudah mampu membeli dan 

memanfaatkan alat komunikasi yang satu ini. Begitu pula dengan orangtua 

pemilik warteg yang menggunakan handphone sebagai media utama untuk 

berkomunikasi dengan anak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kurniti : 

“ Nyong wonge khawatiran mba, enggal saben dina mesti nelpon 

maring umah. Takon dina kiye Putri ngapain bae, kondisi neng umah 

pimen, wis maem apa durung. Trus mesti tak omongi aja klalen sinau, 

sholate sing bener, aja dolan bae. Anake aku Putri kan mbegin kelas 

telu SD durung tak cekeli hp, kan ana mbane sih sing tinggal karo 

Putri. Angger nelpon lewat hp ne mba ne “ 

 

“ Saya orangnya khawatiran mba, hampir setiap hari pasti nelpon ke 

rumah. Menanyakan hari ini Putri ngapain aja, kondisi di rumah 

bagaimana, sudah makan atau belum. Terus pasti saya nasihatin jangan 

lupa belajar, solatnya yang bener, jangan main terus. Anak saya Putri 

kan masih kelas tiga SD belum saya pegangi handphone, kan ada 

mbaknya yang tinggal dengan Putri. Kalau telpon lewat handphone 

mbaknya “(wawancara pada tanggal 19 Maret 2013) 

 

Seperti halnya Ibu Kurniti, orangtua yang berprofesi sebagai pemilik 

warteg lainnya juga mengandalkan handphone sebagai media untuk 

berkomunikasi dengan anak. Untuk intensitas komunikasi bervariasi, 

tergantung karakater orangtua, usia anak, dan ada tidaknya 

kepentingan/keperluan untuk menelpon. Ibu Kurniti yang orangnya mudah 
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khawatir, lebih sering menelpon anak yakni hampir setiap hari untuk 

menanyakan apa kegiatan anak hari ini, mendengarkan cerita dan keluh kesah 

anak, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan Bapak Syamsuri yang 

menelpon anaknya setiap lima hari bahkan seminggu sekali saja, Bapak 

Syamsuri menganggap anaknya sudah besar dan mampu diberikan 

kepercayaan tanpa perlu terlalu menunjukkan kekhawatiran.    

2. Penanaman nilai dan norma dalam pembentukan sikap dan perilaku 

Sesuai dengan fungsi keluarga yakni fungsi sosialisasi, seorang anak 

pertama kali berinteraksi dengan keluarganya. Melalui keluarga, anak akan 

menerima dan mempelajari sistem nilai, aturan, kaidah, kebiasaan, norma dan 

kebudayaan di tempat mereka tinggal. Anak akan mengamati, meniru, 

memperhatikan, apa yang dikatakan, dilakukan, dan diperbuat oleh 

orangtuanya. Anak akan menerima, menyerap, dan menampilkan dalam 

perilakunya sehari-hari di lingkungan sosial dimana anak berada. 

Pada anak pemilik warteg, proses internalisasi nilai dan norma lebih 

banyak dilakukan oleh agen sosialisasi pengganti, karena agen sosialisasi 

pengganti adalah sosok yang selalu ada dan tinggal bersama anak. Anak dapat 

secara langsung meniru apa yang dikatakan dan dilakukan oleh agen 

sosialisasi penggantinya. Sepeti yang dituturkan oleh salah satu agen 

sosialisasi pengganti yakni mbah Warmen sebagai berikut : 

“ Putune mbah si Dinda kabeh-kabeh mbah sing ngajari, awit cilike 

wis tak ajari tangi esuk, angger pan mangkat sekolah ya adhus dewek, 

nganggo klambi dewek, tak biasakna gelem nyekel pegawean umah 

kaya nyapu, ngumbai piring. Ya arane bocah wadon kudu bisa nyekel 

gawean umah, mbesuk angger wis nikah kan ora kaget. Bapak Ibune ya 

pernah ngandani, tapi mung lewat telpon tok “ 
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“ Cucu mbah si Dinda semuanya mbah yang ngajarin, dari kecil sudah 

saya ajari bangun pagi, kalau mau berangkat sekolah ya mandi sendiri, 

pakai baju sendiri, saya biasakan mau megang pekerjaan rumah seperti 

nyapu,  nyuci piring. Ya namanya anak perempuan harus bisa megang 

pekerjaan rumah, besok kalau sudah nikah kan tidak kaget. Bapak 

Ibunya juga pernah menasehati, tapi hanya lewat telepon “ (wawancara 

pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Berdasarkan wawancara diatas terlihat mbah Warmen menanamkan 

nilai kedisiplinan dan kemandirian pada cucunya yakni dengan mengajarkan 

bangun pagi setiap hari dan melakukan apa-apa sendiri seperti mandi sendiri, 

memakai baju sendiri, dan sebagainya.  

Seperti pada masyarakat umumnya, anak pemilik warteg juga 

menerima perbedaan cara mengasuh antara anak laki-laki dan perempuan. 

Hal ini erat kaitannya dengan gender.  

Selain mengajarkan nilai kedisiplinan dan kemandirian, anak pemilik 

warteg juga diajari agar bisa bergaul dengan baik di masyarakat, tidak 

melakukan perbuatan menyimpang, menjaga kerukunan, tidak berkelahi 

dengan temannya, bersikap sopan, menghormati orang lain, dan mematuhi 

peraturan yang berlaku dalam masyarakat. 

Upaya penanaman nilai dan norma ini dilakukan oleh orangtua 

maupun agen sosialisasi pengganti. Namun lebih nyata dilakukan oleh agen 

sosialisasi pengganti yang tinggal satu rumah dengan anak. Efektif atau 

tidaknya pengajaran nilai dan norma yang nantinya akan diserap anak sangat 

tergantung dari siapa yang menyampaikannya. Orangtua menyampaikan dan 

mengajarkan tentang mana yang baik dan buruk, mana yang harus dilakukan 
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atau tidak pada anak hanya sebatas melalui telepon, orangtua tidak dapat 

mencontohkan langsung pada anak karena jarang bertemu. Sedangkan agen 

sosialisasi pengganti yang notabene hanya menggantikan mengasuh anak 

yang bukan anaknya sendiri terkadang tidak terlalu detail dan telaten dalam 

mengajarkan segala sesuatunya pada anak. Hal ini bisa dikarenakan faktor 

usia, misal anak diasuh oleh nenek atau kakeknya yang sudah tua dan sudah 

capek mengurus anak atau karena agen sosialisasi pengganti anak sudah 

berkeluarga dan memiliki kesibukan sehingga kesulitan membagi waktunya 

untuk mengurus keluarganya sendiri, pekerjaannya, dan anak pemilik warteg 

yang dititipkan kepadanya. 

Keseluruhan proses penanaman nilai dan norma pada anak pemilik 

warteg tersebut merupakan bagian dari sosialisasi primer. Sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Peter L. Berger (1990:188) bahwa sosialisasi primer 

merupakan sosialisasi pertama dan utama yang dialami oleh individu pada 

masa kanak-kanak. Sosialisasi primer sangatlah penting bagi individu 

termasuk bagi anak pemilik warteg, dan merupakan struktur dasar dari 

sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer anak pemilik warteg pada usia di 

bawah 0-5 tahun dipegang oleh orangtua, karena pada usia tersebut anak 

masih tinggal dengan orangtua. Setelah anak masuk kelas 1 SD, sosialisasi 

sekunder anak pemilik warteg lebih dominan dipegang oleh agen sosialisasi 

penggantinya.     
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3. Penanaman nilai keagamaan 

Penelitian mengenai pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik 

warteg dalam aspek keagamaan dilakukan di beberapa tempat di Kecamatan 

Margadana. Seperti di keluarga Ibu Rumiyati, Bapak Syamsudin, Ibu Tusliha. 

Anak-anak mereka yang tinggal dengan agen sosialisasi pengganti sejak kecil 

diajarkan untuk beribadah seperti disampaikan oleh mbah Sariman sebagai 

berikut : 

“ Putune aku saben dina tak kongkon solat. Angger ora gelem tak 

ganyami, tak omongi  solat kuwe penting nggo bekal neng akherat ben 

ora mlebu neraka. Tapi wong arane bocah cilik, kadang nurut kadang 

ora. Angger gelem solat ya solat, angger ora ya ora. Biasane pada 

magriban neng langgar karo kanca-kancane ” 

 

“ Cucu saya setiap hari saya suruh solat. Kalau tidak mau saya marahi, 

saya bilangin kalau solat itu penting untuk bekal di akherat biar nggak 

masuk neraka. Tapi namanya anak kecil, terkadang nurut terkadang 

tidak. Kalau mau solat ya solat, kalau tidak ya tidak. Biasanya anak 

solat maghrib di mushola dengan teman-temannya “(wawancara pada 

tanggal 21 Maret 2013) 

 

 

Pendidikan agama lebih sering diberikan oleh agen sosialisasi 

pengganti ketimbang oleh orangtua. Karena agen sosialisasi pengganti adalah 

orang yang selalu ada untuk anak karena tinggal serumah dengan anak. 

Orangtua memberikan pendidikan agama pada anak terbatas melalui telepon, 

yakni dengan memberikan anak nasihat-nasihat yang berkaitan dengan 

agama, menyuruh anak solat, mengaji, dan sebagainya. Ada sebagian kecil 

orangtua yang berinisiatif memanggil guru ngaji untuk mengajari anak 

mengaji sampai khatam.  
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Umumnya orangtua pemilik warteg mengikutkan anaknya di 

TPQ/madrasah yang dekat dengan rumah. Seperti di TPQ At-Taqwa dan TPQ 

Nurul Islam yang terletak di Kelurahan Cabawan. Kegiatan di madrasah/TPQ 

berlangsung setiap sore. Pembelajaran yang berlangsung di madrasah/TPQ 

diantaranya adalah mengaji, prakter beribadah (solat, wudhu, dan 

sebagainya), serta pemberian pemahaman tentang ilmu agama. 

Dapat disimpulkan bahwa orangtua yang berprofesi sebagai pemilik 

warteg masih menganggap penting pendidikan agama bagi anak. Agama 

merupakan landasan bagi akhlaq manusia. Orangtua pemilik warteg yakin 

ketika anaknya mampu memahami agama dan melaksanakan ibadah dengan 

baik, akhlaqnya pun akan baik. Karena agama mengajarkan manusia untuk 

berperilaku baik. 

4. Pendidikan Formal 

Setiap anak wajib dan berhak mengikuti pendidikan. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud dihususkan 

pada pendidikan formal, yakni dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai 

Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Anak pemilik warteg memiliki hak yang sama dengan anak-anak 

lainnya untuk mengikuti pendidikan formal. Dalam hal pendidikan, para 

pemilik warteg membebaskan anak untuk sekolah dimanapun. Untuk Sekolah 

Dasar biasanya anak memilih sekolah yang lokasinya dekat dari rumah, 



69 
 

 

karena agar mudah untuk berangkat sekolah. Bisa sendiri ataupun dengan 

teman dekat rumahnya yang sekolah di tempat yang sama. Umumnya para 

pemilik warteg memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang 

yang tinggi, namun keinginan ini tidak terlalu kuat. Semuanya dikembalikan 

ke anak. Jika anak mau lanjut sekolah orangtua mau membiayai, tapi jika 

anak memutuskan untuk berhenti sekolah orangtua pun tidak memaksakan 

dan tidak mempermasalahkan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Kurniti 

sebagai berikut : 

“... nyong ora maksa anak pan sekolah duwur apa ora. Nyong pengine 

si bocah sekolah sing duwur. Tapi angger bocahe ora gelem ya ora tak 

paksa. Aziz, anake aku sing nomer telu wis lulus SMK langsung njaluk 

kerja. Jare pan ndaftar neng toyota apa neng ndi kuwe mba “ 

 

“...saya tidak memaksa anak mau sekolah tinggi atau tidak. Saya 

penginnya sih anak sekolah yang tinggi. Tapi kalau anaknya tidak mau 

ya tidak saya paksa. Aziz, anak saya yang nomer tiga sudah lulus SMK 

langsung minta kerja. Katanya mau ndaftar di toyota atau dimana gitu 

mba “(wawancara pada tanggal 19 Maret 2013) 

 

Penuturan orangtua pemilik warteg diatas menunjukkan bahwa ada 

keinginan para orangtua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih 

tinggi, namun keinginan ini tidak dibarengi dengan tindakan membujuk dan 

memotivasi anak untuk melanjutkan sekolahnya. Orangtua terkesan 

menerima dan pasrah saja jika anaknya tidak lagi mau sekolah. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak pemilik 

warteg yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, umumnya mereka tidak 

memiliki keinginan untuk berprofesi sebagai pemilik warteg seperti orangtua 

mereka. Ketika ditanya tentang cita-cita, anak pemilik warteg ada yang 

bercita-cita menjadi Dokter, Polwan, Guru, dan sebagainya. Apa yang 
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diutarakan anak-anak pemilik warteg saat duduk di bangku Sekolah Dasar 

dapat saja berubah. Ketika mereka sudah mulai besar, merasa enak membantu 

orangtua bekerja di warteg dan mendapatkan uang, anak akan malas sekolah. 

Mereka berpikir untuk apa sekolah, membantu orangtua bekerja di warteg 

juga bisa menghasilkan uang. Orang-orang yang sekolah tinggi sekarang pun 

belum jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. 

Sebagian kecil anak pemilik warteg ada yang melanjutkan sekolah 

sampai ke jenjang yang lebih tinggi yakni perguruan tinggi. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Muhayah, Kepala Sekolah SDN Margadana 3 sebagai 

berikut : 

“ Ada anak warteg yang kuliah mba, ada yang sudah sarjana. Yang mau 

melanjutkan sekolah tinggi biasanya itu anak-anak pemilik warteg yang 

lingkungan keluarga atau tempat tinggalnya dengan orang-orang atau 

saudara-saudaranya nya yang berpendidikan, misalnya saja guru. 

Lingkungan mendorong anak untuk lanjut kuliah, anak juga termotivasi 

dan akhirnya mau kuliah. Setelah jadi sarjana juga ada mba yang 

akhirnya tetap bekerja di warteg juga “(wawancara pada tanggal 14 

Maret 2013) 

 

Motivasi belajar anak pemilik warteg sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan orang-orang disekitar tempat tinggalnya. Untuk motivasi 

belajar anak disekolah, disampaikan oleh Ibu Muhayah sebagai berikut : 

“ Motivasi belajar anak pemilik warteg terbilang rendah. Anak 

cenderung acuh tak acuh, mungkin karena orangtua hanya memantau 

dan menyuruh anak belajar sebatas lewat telepon. Motivasi belajar anak 

sangat bergantung dari motivasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah 

mengupayakan bagaimana caranya agar anak bisa belajar. Misal dengan 

membiasakan mengerjakan tugas, memberi PR, memberikan jam 

belajar tambahan di sore hari. “(wawancara pada tanggal 14 Maret 

2013) 
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Usia anak-anak Sekolah Dasar yakni sekitar 6-12 tahun, usia dimana 

anak masih sangat membutuhkan  bimbingan dari orangtuanya untuk belajar, 

anak perlu disuruh dan diingatkan berkali-kali untuk belajar. Mendampingi 

anak saat belajar sangat efektif untuk mengawasi dan membantu anak ketika 

mengalami kesulitan dalam belajar. Kegiatan menemani anak belajar ini tidak 

dapat dilakukan oleh para orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg. 

Seperti yang diutarakan oleh Viona Putri Larasati yang masih duduk di kelas 

5 SD sebagai berikut : 

“ Ibu kalo nelpon seringe nyuruh aku belajar, kalau ada PR jangan lupa 

dikerjain. Biasanya si kalo belajar aku sendiri mba, kalau ada PR yang 

susah nanti tanya sama om. Aku tinggale sama mbah kakung sama om 

juga si “(wawancara pada tanggal 27 Maret 2013) 

 

Para pemilik warteg memantau seluruh kegiatan anaknya sehari-hari 

sebatas melalui telepon, ini jelas tidak banyak membantu anak khususnya 

dalam hal belajar. Anak tidak bisa menanyakan PR nya pada orangtua melalui 

telepon, dan kalaupun bisa belum tentu orangtua dapat menjawab pertanyaan 

anak. Anak pemilik warteg umumnya belajar sendiri, jika mengalami 

kesulitan anak meminta bantuan orang rumah yang sekiranya bisa 

mengajarinya yakni dengan kakak/paman/bulik. Anak pemilik warteg yang 

hanya tinggal dengan kakek/neneknya akan sangat kesulitan ketika tidak 

dapat mengerjakan PR, jadi belajar atau tidaknya anak pemilik warteg di 

rumah bergantung dari kesadaran anak itu sendiri, karena orangtua yang 

seharusnya siap sedia mendampingi anak belajar tidak ada di rumah. Anak 
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pemilik warteg jadi malas belajar , karena notabene anak-anak usia Sekolah 

Dasar lebih senang dan lebih memilih bermain ketimbang belajar. 

Dalam hal kedisiplinan di sekolah, anak pemilik warteg terbilang 

kurang disiplin. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Susi Purwanti, guru di SDN 

Cabawan 1 sebagai berikut : 

“ Anak-anak pemilik warteg itu kurang disiplin mba, biasanya terlambat 

kalau berangkat sekolah. Memang tidak semuanya. Tapi pasti ada yang 

terlambat, entah itu dua atau tiga orang. Parahnya itu kalau mau ujian, 

terkadang dari sekolah sampai mengirimkan guru ke rumah anak untuk 

membangunkan anak, atau sehari sebelumnya minta tolong tetangga 

rumah anak untuk membangunkan anak. Biasanya yang seperti itu yang 

di rumah hanya sama mbahnya. Mbahnya itu nggak tau kalau anak mau 

ujian, jadi pas anak tidak mau bangun dibiarkan saja. Tapi anak ya 

nggak bisa disalahkan mba, usia-usia segitu ditinggal orangtua ke kota 

“(wawancara pada tanggal 18 Maret 2013) 

 

Ibu Susi Purwanti dan guru-guru SD lainnya di Kecamatan 

Margadana yang memiliki siswa dengan orangtua berprofesi sebagai pemilik 

warteg harus mengetahui betul kondisi anak agar benar-benar dapat 

membantu dan memotivasi anak dalam belajar. 

Kesulitan belajar biasanya dialami oleh anak-anak pemilik warteg 

yang masih duduk di kelas 1-3 SD. Anak-anak ini masih sering ikut 

orangtuanya ketika bekerja ke luar kota. Ada yang ikut selama satu minggu, 

bahkan ada yang sampai 3 atau 4 bulan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Muhayah sebagai berikut : 

“ Anak-anak warteg yang masih kecil, kelas 1 sampai 3 biasanya itu 

nangis kalau ditinggal orangtuanya kerja, minta ikut. Orangtuanya 

nggak tega mba, akhirnya diajak. Kalau sudah kembali ke Tegal anak 

ketinggalan pelajaran. Misal, sebelum ikut orangtua ke luar kota anak 

sudah bisa baca. Setelah kembali dari ikut orangtuanya, anak sudah lupa 

lagi ” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 
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Kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua murid diperlukan 

untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

sekolah anak. Seperti kasus diatas, pihak sekolah beberapa kali mencoba 

menghimbau orangtua untuk tidak membawa anaknya turut serta bekerja di 

luar kota. Himbauan diberikan ketika ada pertemuan orangtua/wali murid. 

Namun hal ini tidaklah mudah karena orangtua pemilik warteg jarang hadir 

ketika ada pertemuan, diwakilkan oleh agen sosialisasi pengganti anak. Agen 

sosialisai pengganti pun umumnya berpendidikan rendah, sehingga sangat 

sulit untuk memberikan pengertian dan pemahaman.  

5. Pemenuhan Kebutuhan Anak 

Sudah menjadi kewajiban orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak. 

Baik kebutuhan materi maupun kebutuhan non materi. Kebutuhan materi 

seperti papan, pangan, sandang yakni tempat tinggal, makanan, dan pakaian 

yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Orangtua wajib menyediakan 

rumah/tempat tinggal bagi anaknya untuk berteduh, memberikan makanan 

yang bergizi untuk tumbuh kembang anak, dan pakaian yang layak untuk 

melindungi tubuh anak agar tidak kedinginan. Orangtua harus menjamin 

anak-anak memenuhi kebutuhan mereka. Jika masih usia balita, tentu butuh 

ketelatenan dari Ibu khususnya, sehingga tidak membiarkan buah hatinya 

dalam kondisi lapar dan haus. Lepas masa balita, anak harus mulai mandiri, 

mampu memenuhi kebutuhan rasa lapar dan hausnya sendiri. Ini butuh peran 

orangtua untuk menanamkan anak mengenai pentingnya makan saat lapar dan 

minum saat haus. 
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Kebutuhan non materi anak yakni kebutuhan akan rasa aman.  ketika 

anak pertama kali berangkat sekolah atau pertama kali pergi ke dokter, anak 

biasanya akan rewel karena bertemu dengan orang-orang baru yang belum 

dikenalnya dan asing baginya. Anak akan merasa tidak aman dan perlu 

berada disamping orangtuanya agar merasa aman dan nyaman. Kebutuhan 

non materi lainnya yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan kasih 

sayang. Sesuai dengan fungsi afeksi, keluarga berperan penting dalam 

memenuhi kebutuhan kasih sayang, perhatian, komunikasi intensif dan 

kehangatan yang membuat anak bahagia dan merasa diakui keberadaannya. 

Orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg memiliki kewajiban 

yang sama dengan orangtua lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan anak. 

Dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, orangtua pemilik warteg 

memberikan uang atau jatah bulanan yang khusus diberikan untuk orang 

rumah setiap bulannya. Cara memberikan uang bulanan tersebut berbeda 

beda, Bapak Syamsuri memanfaatkan jasa travel untuk memenuhi kebutuhan 

anaknya seperti yang disampaikannya sebagai berikut : 

 “ Setiap bulan saya selalu ngirim ke rumah. Yang saya kirim itu   

kebutuhan-kebutuhan di rumah seperti uang, beras, sabun. Itu saya 

ngirimnya pakai travel. Saya pilih pakai travel biar gampang dan biar 

mbahnya anak-anak nggak repot untuk beli beras. Kalau keluarga 

warteg yang  lain mungkin ngirimnya uang saja ” (wawancara pada 

tanggal 24 Maret 2013) 

 

Orangtua pemilik warteg lainnya memilih mengirimkan uang melalui 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM), wesel POS/jasa lain yang melayani 

pengiriman uang, atau dengan meninggalkan/menitipkan uang pada orang 
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rumah ketika belum berangkat bekerja ke luar kota. Bapak Syamsuri tidak 

memilih menggunakan ATM karena yang tinggal di rumah hanya dua 

anaknya yang masih SD dan neneknya yang tidak memungkinkan untuk bisa 

mengambil uang di ATM. Ibu Kurniti yang meninggalkan anak di rumah 

dengan kakaknya yang berusia 21 tahun yakni Ertikawati, memilih 

mengirimkan uang melalui ATM. 

Pengelolaan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari umumnya 

diserahkan orangtua pada agen sosialisasi pengganti. Seperti yang diutarakan 

Mbah Warmen, nenek dari salah satu anak pemilik warteg berikut ini : 

“ Bapane anak-anak ngirimi duit maring umah sawulan sepisan 

pitungatusewu. Ya pibe carane bisa ora bisa kudu cukup 

pitungatusewu kuwe. Duite dienggo nggo tuku sarapan, nggo mangan 

bocah awan karo begi. Sangu sekolah, bocah njaluk duwit ning mbah. 

Nggo sangu sekolahe Dinda rongewu, madrasah ya rongewu. Ngko 

angger pengin njajan njaluk mbah maning “ 

 

“ Bapaknya anak-anak (bapaknya cucu) mengirimkan uang ke rumah 

sebulan sekali tujuh ratus ribu. Ya bagaimana caranya bisa atau tidak 

bisa harus cukup tujuh ratus ribu itu. Uangnya digunakan untuk beli 

sarapan, makan siang dan malam. Uang saku sekolah, anak minta 

uang di mbah. Untuk uang saku sekolah (SD) dua ribu, untuk 

madrasah (TPA) ya dua ribu. Nanti kalau ingin jajan minta lagi ke 

mbah “(wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

  

 Jumlah uang yang diberikan berbeda-beda antar keluarga sekitar 

Rp.700.000,- sampai dengan 900.000,- disesuaikan dengan kebutuhan orang 

di rumah. Berbeda dengan Mbah Warmen yang diberi kepercayaan penuh 

untuk mengelola uang, Ibu Rokijah memberlakukan sistem yang berbeda 

dalam hal menitipkan uang. Ibu Rokijah yang meninggalkan  anaknya Leni 

Kristia di rumah dengan kakak perempuan dan neneknya, tidak menyerahkan 
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sepenuhnya uang yang dikirimnya lewat wesel POS kepada nenek melainkan 

dibagi. Jadi ada bagian uang untuk nenek, untuk Leni, dan kakak 

perempuannya. Uang yang diberikan pada nenek nantinya digunakan untuk 

membeli kebutuhan seperti makan, peralatan mandi, dan kebutuhan rumah 

lainnya. Sedangkan uang yang diberikan kepada Leni dan kakaknya agar 

dikelola dan digunakan untuk uang saku sekolah atau jika sekedar ingin jajan. 

Pembagian uang tersebut bukan tanpa alasan, Ibu Tusliha menuturkan 

alasannya sebagai berikut : 

“ Aku yen mein duit maring umah ora kabeh tak meina neng mbahe. 

Soale angger kaya kuwe melas bocah misale pengin jajan apa butuh 

sangu ndadak njaluk duit ndisit neng mbahe. Ruwed angger kaya kuwe. 

Sisan nglatih bocah nggo ngurus duit juga si mba. Si Viona kan wis 

kelas lima SD, itungane wis gede. Wis mule nalar. Tapi tak perhatikna 

angger dicekeli duit dewek malah bocah dadi ngirit mba. Kuwe duit 

sing tak meina maring Viona khusus nggo jajan karo sangu tok, angger 

ana kebutuhan liyane kaya iuran neng sekolah ya ngko tak kirimi 

maning.“ 

 

“ Saya kalau ngasih uang ke rumah tidak semuanya saya kasihkan ke 

mbah. Soalnya kalau seperti itu kasian anak misalnya anak ingin jajan 

atau butuh uang saku harus minta uang di mbahnya. Ribet kalau sepeti 

itu. Sekalian nglatih anak untuk mengurus uang juga si mba. Vionakan 

sudah kelas lima SD, terbilang sudah besar. Sudah mulai nalar. Tapi 

saya perhatikan kalau dipegangi uang sendiri malah anak jadi ngirit 

mba. Itu uang yang saya kasihkan Viona khusus untuk jajan dan uang 

saku saja mba, kalau ada kebutuhan lainnya seperti iuran di sekolah ya 

nanti saya kirimi lagi “(wawancara pada tanggal 21 Maret 2013) 

 

 Berdasarkan penjelasan dari  informan yang telah peneliti 

wawancarai, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan anak 

sehari-hari umumnya orangtua mengirim uang melalui ATM, wesel POS, 

dititipkan sebelum berangkat ke luar kota, atau dengan memanfaatkan jasa 

travel. Dalam hal pengelolaan uang, ada orang tua pemilik warteg yang 
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menyerahkan pengelolaan uang sepenuhnya pada agen sosialisasi pengganti, 

ada juga yang membagi antara agen sosialisasi pengganti dengan anak.  

Kebutuhan anak lainnya yang tidak kalah penting untuk dipenuhi 

adalah kebutuhan sekolah. Orangtua pemilik warteg sangat dimudahkan 

dengan adanya dana BOS (Batuan Operasional Sekolah). Orangtua pemilik 

warteg bebas dari biaya sekolah seperti biaya pendaftaran, biaya SPP yang 

dulu dibebankan tiap bulan kepada siswa sekarang tidak lagi. Kebutuhan 

sekolah anak pemilik warteg yang dipenuhi orangtua diantaranya adalah uang 

saku, tas, sepatu, seragam. Ibu Muhayah selaku Kepala Sekolah SDN 

Margadana 3 menuturkan pendapatnya kaitannya dengan pemenuhan 

kebutuhan sekolah anak pemilik warteg : 

“ Sekarang orangtua yang kerjanya wartegan di luar kota sangat 

dimudahkan untuk pembiayaan sekolah anak mba. Hampir semua 

kebutuhan siswa dibiayai dana BOS. Untuk mendaftar gratis, SPP 

gratis, justru orang tua jadi semakin acuh. Dulu ada satu anak pemilik 

warteg yang saya perhatikan setiap olahraga dia tidak memakai seragam 

olahraga sendiri, dia pakai kaos biasa. Akhirnya saya tanya langsung ke 

anaknya, ternyata dia memang belum beli seragam olahraga. Langsung 

saya ceramahin itu mba, saya suruh bilang sama mbahnya atau siapa 

saja yang ada di rumah untuk segera beli seragam olahraga 

“(wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

  

Dari penjelasan Ibu Muhayah terlihat bahwa beberapa orangtua yang 

berprofesi sebagai pemilik warteg tidak begitu memperhatikan kebutuhan 

sekolah anaknya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Susi Purwanti, guru 

kelas IV di SDN Cabawan 1 sebagai berikut : 

“ Saya terkadang itu kecolongan mba kalau mendata siswa miskin di 

SD ini. Kalau miskin dan tidak terawat kan terlihat dari fisik anak. 

Walaupun indikasi anak miskin memang bukan hanya dari fisik, tapi 

hal awal yang saya lihat biasanya tampilan anak. Pernah dulu saya 
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memasukkan satu anak ke data anak miskin. Anaknya itu kucel sekali 

mba, seragamnya juga udah dekil banget. Saya pikir itu anak miskin. 

Sampai akhirnya saya pernah diundang ke rumah anak itu saat ada 

hajatan, sunatan anak. Ternyata rumahnya besar sekali mba, hajatannya 

juga besar-besaran dengan pertunjukkan orkes, kuda lumping, 

barongsai. Orangtua anak kerja di warteg dan ternyata nggak termasuk 

miskin mba “(wawancara pada tanggal 18 Maret 2013) 

 

Kecenderungan orangtua tidak begitu memperhatikan pemenuhan 

kebutuhan sekolah anak dikarenakan kesibukan orangtua bekerja dan jarak 

orangtua yang jauh dari anak menyebabkan orangtua sulit mengetahui dan 

memenuhi apa yang anak perlukan di sekolah. Orangtua menyerahkan 

sepenuhnya kepada pengasuh yang tinggal dengan anak di rumah.  

Kebutuhan lain yang tidak mungkin lepas dari anak-anak adalah 

mainan. Keinginan anak-anak akan mainan tidak ada habisnya. Sudah 

dibelikan satu set mainan, terkadang anak minta yang serupa lagi. Padahal 

fungsinya sama. Orangtua harus bisa membedakan mana keinginan dan mana 

kebutuhan. Dan keinginan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan, perlu 

dibatasi agar tidak berlebihan. Orangtua pemilik warteg umumnya cenderung 

memanjakan anak dalam memenuhi kebutuhan mainannya. Hal ini mereka 

lakukan sebagai bentuk kasih sayang pada anak. Seperti yang diutarakan oleh 

mbah Sariman yang mengasuh cucunya yang masih duduk di kelas 2 SD 

sebagai berikut : 

“ Anwar neng umah dolanane akeh, ana mobil-mobilan, robot-robotan, 

trus dolanan sing dipencet-pencet kuwe, mbuh mbah ora ngerti arane 

dolanan apa kuwe. Dolanan bocah jaman saiki. Trus angger bapak 

ibune balik mesti ditukukna dolanan anyar, angger ora ya klambi 

anyar. Kaya kuwe wis rutin mba, jare Bapak Ibune tah melas bocah 

jarang ketemu soale “ 
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“ Anwar di rumah mainannya banyak, ada mobil-mobilan, robot-

robotan, dan mainan yang dipencet-pencet itu, mbah tidak tau namanya 

mainan apa itu. Mainan anak jaman sekarang. Terus kalau bapak dan 

Ibunya pulang pasti dibelikan mainan baru, kalau tidak ya baju baru. 

Seperti itu sudah rutin mba, kata Bapak dan Ibunya kasian anak, 

soalnya jarang ketemu “(wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

 Pada dasarnya setiap orangtua pasti ingin membahagiakan anak-

anaknya dengan memenuhi segala kebutuhannya agar anak dapat tumbuh 

maksimal. Seperti halnya pemilik warteg yang berusaha membahagiakan 

anak-anaknya dengan memenuhi kebutuhan anak, khususnya mainan. Pemilik 

warteg umumnya merasa bersalah karena tidak selalu dapat mendampingi 

anak dan tidak dapat bertemu dengan anak setiap hari seperti keluarga pada 

umumnya. Untuk menghilangkan rasa bersalah ini orangtua pemilik warteg 

menunjukkan kasih sayangnya pada anak dengan membelikan mainan seperti 

play station, sepeda, bahkan ada yang membelikan laptop. Terkadang 

orangtua kurang mempertimbangan perlu atau tidaknya barang tersebut 

diberikan pada anak, yang penting anak senang.  

  Meskipun umumnya orangtua pemilik warteg cenderung memanjakan 

anak dalam hal-hal diatas, ada beberapa orangtua yang selektif dalam 

membelikan/memberikan sesuatu pada anak yakni dengan melihat apakah 

anak benar-benar butuh atau tidak. Dan pemberiannya pun dengan syarat. 

Misal jika anak mampu berprestasi atau naik kelas akan dibelikan tas, sepatu, 

atau hadiah lainnya.  

6. Hubungan Dengan Lingkungan Sekitar (Sosialisasi) 

Sebelum anak terjun ke lingkungan masyarakat, terlebih dahulu anak 

mengenal lingkungan pertamanya yakni keluarga. Dalam keluarga 
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berlangsung sosialisasi primer yang merupakan proses penting dalam 

kehidupan anak, dimana anak dipandu oleh significant other yaitu orang-

orang di sekitar anak yang dianggap penting bagi pertumbuhan dan 

pembentukan diri anak. Significant other bagi anak pemilik warteg adalah 

ayah, ibu, dan agen sosialisasi penggantinya.  Significant other ini bertugas 

mengajarkan pada anak tentang penguasaaan diri, nilai-nilai, dan peranan-

peranan sosial sebagai bekal agar kelak anak siap untuk terjun dalam 

masyarakat. 

Bagi anak pemilik warteg yang masih di bawah usia 0-5 tahun, 

sosialisasi primer anak masih dipegang oleh orangtua. Karena anak pemilik 

warteg usia 0-5 tahun masih ikut dan tinggal dengan orangtuanya di luar kota. 

Pada usia 0-5 tahun tersebut, anak-anak pemilik warteg secara tidak langsung 

sudah mulai dikenalkan dengan lingkungan masyarakat. Contohnya ketika 

orangtua menyuapi anak untuk makan sambil berjalan-jalan di sekitar warteg, 

suasana warteg yang ramai dikunjungi pelanggan pun membuat anak terbiasa 

bertemu dengan banyak orang. Orangtua juga mengembangkan kemampuan 

anak untuk berkomunikasi dengan mengajarkan anak untuk berbahasa. 

Orangtua menumbuhkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan-

kegiatan bercerita ataupun mendongeng, serta melalui kegiatan yang lebih 

dekat dengan anak yakni dengan berusaha untuk mengerti apa yang ingin 

diutarakan anak.  Ketika anak sudah mulai masuk kelas 1 SD dan ditinggal di 

rumah, sosialisasi anak dipegang oleh agen sosialisasi pengganti. Anak lebih 

intens berkomunikasi dengan agen sosialisasi pengganti yang tinggal serumah 



81 
 

 

dengannya. Komunikasi dengan orangtua hanya sebatas melalui telepon. 

Pergaulan dan sosialisasi anak lebih banyak diatur oleh agen sosialisasi 

penggantinya seperti yang dituturkan oleh Ibu Tusliha sebagai berikut : 

“ Sing ngatur pergaulane Viona ya mbahe, balik sekolah biasane bocah 

langsung dolan karo kancane. Terus angger malem minggu ngko 

bocah-bocah pada dolanan rok umpet apa umah-umahan oh. Angger 

wis kewengen ngko mbahe nyusuli ngongkon balik. Aku ya seringe 

ngandani bocah ben aja dolan bae, tak kongkon sinau. Bocahe si 

njawab iya, mbuh temenan dilakoni apa ora “ 

 

“ Yang mengatur pergaulannya Viona mbahnya, pulang sekolah 

biasanya anak langsung main dengan temannya. Terus kalau malam 

minggu nanti anak-anak mainan petak umpet atau rumah-rumahan. 

Kalau sudah terlalau malam nanti mbahnya menyusuli anak nyuruh 

pulang. Saya juga sering nasehati anak agar jangan main terus, saya 

suruh belajar. Anaknya sih mengiyakan, tapi ya tidak tahu benar-benar 

dikerjakan atau tidak “(wawancara pada tanggal 24 Maret 2013) 

Mulainya anak bergaul dengan lingkungan di luar rumahnya 

menandakan anak memasuki tahap sosialisasi selanjutnya setelah sosialisasi 

primer yakni sosialisasi sekunder, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Peter 

L.Berger (1880:187) bahwa sosialisasi sekunder adalah setiap proses 

berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke 

dalam sektor-sektor baru dunia objektif masyarakatnya. Maksudnya adalah 

bahwa individu yang telah disosialisasikan pertama kali dalam sosialisasi 

primer nantinya akan mengalami proses atau tahapan selanjutnya yang lebih 

luas yakni sosialisasi sekunder. Dalam sosialisasi sekunder anak belajar 

berinteraksi dan memahami peran orang yang sederajat dengan dirinya, 

misalkan dari segi usia.  

Anak pemilik warteg memperoleh sosialisasi sekundernya di SD 

tempat anak bersekolah, di madrasah tempat anak mengaji, dan di lingkungan 
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tempat tinggalnya (tetangga ataupun teman sebayanya). Interaksi anak 

semakin luas, tidak hanya dengan keluarganya saja tetapi dengan banyak 

orang yang ia jumpai setiap hari. Seperti dengan guru, teman 

sekolah/mengaji, tetangga, dan sebagainya. Dalam sosialisai sekunder terjadi  

proses penguatan akan apa yang telah dipelajari anak sebelumnya dalam 

sosialisasi primernya. Contohnya, dalam sosialisasi primer anak diajarkan 

untuk sopan dan menghormati orang tuanya. Di sekolah pun anak diajarkan 

hal yang sama, yakni sopan dan menghormati Bapak dan Ibu guru. Dari sini 

anak memperoleh pemahaman dan penguatan bahwa sikap sopan dan 

menghormati orang lain khususnya orang yang lebih tua merupakan nilai 

yang baik yang patut dilakukan oleh semua anggota masyarakat. 

Pada umumnya, anak pemilik warteg dapat bergaul dengan siapapun 

dan dimanapun. Hal ini salah satunya dikarenakan Kecamatan Margadana 

meskipun masuk dalam wilayah kota, namun karakteristik masyarakatnya 

tidak mutlak seperti orang kota yang cenderung acuh dan individualis 

melainkan masih bersifat paguyuban, dimana antar anggota masyarakat 

memiliki ikatan batin yang murni bersifat alamiah dan kekal. Hal ini 

dirasakan langsung oleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan 

beberapa informan, sebagian besar bersikap ramah dan menyambut 

kedatangan peneliti dengan baik. 
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    Gambar 4. Anak pemilik warteg sedang bermain dengan  

     teman-temannya (Dok. Pribadi tanggal 23 Maret 2013) 

 

 

Masyarakat yang masih bersifat paguyuban berusaha menciptakan 

suasana yang rukun antar anggota masyarakat. Hal ini mempermudah anak 

pemilik warteg dalam bergaul. Sama sekali tidak ada diskriminasi antara anak 

yang orangtuanya bekerja di warteg dan anak yang orangtuanya berprofesi 

lain, anak pemilik warteg tidak pernah merasa minder dan berbeda dengan 

anak-anak lain seusianya. Teman-teman anak pemilik warteg pun tidak 

pernah mencemooh atau menjelek-jelekkannya.  

Berbeda dengan anak pemilik warteg yang dapat bergaul dengan 

siapapun dan  kapanpun. Para orangtua pemilik warteg cenderung kurang 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya di Tegal. Hal ini 

dikarenakan para orangtua pemilik warteg jarang pulang ke rumah, hanya 3 

atau 4 bulan sekali. Intensitas mereka untuk bertemu dan berkomunikasi 

dengan tetangga sangat jarang, belum lagi jika tetangga dekat rumahnya juga 

berprofesi sebagai pemilik warteg, kesempatan untuk bertemu jelas sangat 

kecil. Kurangnya intensitas pertemuan bukan berarti menjadikan para pemilik 
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warteg tidak bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitarnya, mereka tetap 

bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya 

dengan baik tetapi hanya pada saat mereka pulang ke rumah saja. 

7. Penghargaan dan hukuman (sanksi) 

Dalam pengasuhan anak, pengharagaan (reward) perlu diberikan pada 

anak, tujuannya adalah agar  anak termotivasi untuk berperilaku sesuai 

dengan yang diharapkan orangtua dan agar anak terdorong untuk berprestasi. 

Penghargaan tidak hanya dapat diwujudkan dengan pemberian barang pada 

anak, dapat juga dengan memberikan pujian pada anak. Seperti yang 

dituturkan oleh salah satu orangtua yang berprofesi sebagai bekerja warteg 

yakni Bapak Syamsuri, sebagai berikut : 

“ Pas tahun ajaran baru dulu anak saya yang pertama Dinda dan adiknya 

Aldi itu saya janjiini mba. Kalau naik kelas nati saya belikan sepeda. 

Akhire kemarin naik kelas dua-duanya, trus saya belikan sepeda” 

(wawancara pada tanggal 24 Maret 2013) 

  Bapak Syamsuri bekerja di warteg tidak menggunakan sistem 

shift/aplusan, pulang ke rumah jika benar-benar ada kepentingan saja. 

Intensitas pertemuan dengan anak sangat terbatas. Bapak Syamsuri menyadari 

bahwa ia dan istrinya tidak dapat otimal mengurus anak, jadi dalam mengasuh 

ia tidak mengekang anak, sebisa mungkin permintaan anak dipenuhi dengan 

catatan anak harus nurut dan berprestasi. Berprestasinyapun tidak muluk-

muluk, misalkan harus ranking. Naik kelas saja sudah cukup.  

  Selain memberikan penghargaan, kadangkala orangtua juga perlu 

memberikan hukuman pada anak ketika anak berperilaku yang tidak sesuai 
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dengan aturan. Seperti yang dilakukan oleh Mbah Sariman pada cucunya 

sebagai berikut : 

“ Cucune mbah, Ya Allah...mbedute nemen. Angger balik sekolah 

sepatu karo tase dibalangna tok sembarangan. Bar kuwe langsung 

dolan neng kancane. Klambi sekolahe ora ganti. Biasane ngko tak 

susuli mba, tak ganyami. Angger perlu tak jiwit ben kapok sisan “ 

 

“ Cucu mbah, Ya Allah...nakal sekali. Kalau pulang sekolah sepatu dan 

tasnya dilempar sembarangan. Setelah itu langsung main ke temannya. 

Baju sekolahnya tidak ganti. Biasanya nanti saya susul mba, saya 

marahi. Kalau perlu saya jiwit biar kapok sekalian” (wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2013) 

 

Sanksi yang diberikan pemilik warteg maupun agen sosialisasi 

pengganti pada anak pemilik warteg ringan, jarang yang sampai main tangan. 

Umumnya anak dimarahi dan diberi nasihat. Kalaupun dengan tindakan, 

sebatas menjiwit, menjewer, maksimal memukul dan itupun tidak keras. 

Tujuannya adalah agar anak kapok dan tidak mengulangi kesalahan yang 

sama. 

D. Orang-orang yang Berperan dalam Proses Pegasuhan Anak Pemilik 

warteg 

1. Orangtua 

Orangtua merupakan orang terdekat bagi anak, orang yang pertama 

dikenal anak dan mengajarkan berbagai hal pada anak. Orangtua menjadi 

figur yang membantu anak mengidentifikasikan diri dan memahami perannya 

dalam keluarga maupun dalam masyarakat kelak.  

Pada keluarga pemilik warteg, orangtua tidak dapat selalu 

mendampingi dan mengawasi segala kegiatan anak. Peran utama orangtua 



86 
 

 

sebagai agen sosialisasi primer tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Hal ini 

jelas karena para pemilik warteg tidak tinggal satu rumah dengan anak-

anaknya. Kecuali bagi anak yang masih berusia 0-5 tahun yang masih dibawa 

dan tinggal dengan orangtuanya ketika bekerja di luar kota. 

Para pemilik warteg sadar bahwa mereka tidak dapat optimal dalam 

mengasuh anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rumiyati sebagai berikut: 

“ Nyong tah krasa ora bisa temenanan ngurus bocah, adoh sih ya 

mba. Asline ya ngrasa salah. Melas anake nyong jarang ketemu wong 

tuane, digawe ketemu ya mung sedelatan tok. Makane kuwe tak 

usahakna angger bocah njaluk apa-apa kuwe tak turuti. Tapi tak 

syarati, sekolahe sing bener. Ora muluk-muluk kudu ranking mba, 

munggah kelas bae wis cukup “ 

 

“ Saya merasa tidak bisa sungguh-sungguh mengurus anak, jauh sih 

ya mba. Sebenarnya saya merasa salah. Kasihan anak saya jarang 

ketemu orangtuanya, kalaupun ketemu hanya sebentar saja. Maka dari 

itu saya usahakan kalau anak minta apa-apa itu saya turuti. Tapi saya 

beri syarat, sekolahnya yang benar. Tidak muluk-muluk harus ranking 

mba, naik kelas saja sudah cukup “(wawancara pada tanggal 22 Maret 

2013) 

 

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Syamsudin : 

 

“ Angger aku balik biasane anake aku wis nggawe catetan 

permintaan nggo ditagih mba. Kadang njaluk ditukukna dolanan, tas 

apa klambi anyar, angger ora ya njaluk jalan-jalan. Kie malah 

rencanane pengin tak tukukna laptop, tapi mbegin tak pikir-pikir 

ndisit “ 

 

“ Kalau saya pulang biasanya anak saya sudah membuat catatan 

permintaan untuk ditagih mba. Terkadang minta dibelikan mainan, 

tas, atau baju baru, kalau tidak ya minta jalan-jalan. Ini malah 

rencananya ingin saya belikan laptop, tapi saya pikir-pikir dulu “ 

 

Dari wawancara diatas terlihat bahwa para pemilik warteg menutupi 

rasa bersalahnya yang tidak bisa mengurus anak sepenuhnya dengan berusaha 

menyenangkan anak. Para pemilik warteg berusaha memenuhi permintaan 
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anak. Ibu Rumiyati cukup bijak karena memberikan syarat sebelum 

memenuhi permintaan anak, sedangkan Bapak Syamsudin justru memanjakan 

anak karena memenuhi permintaan anak tanpa memberikan syarat. Menjadi 

negatif ketika bapak Syamsudin tidak dapat memfilter mana yang perlu dan 

mana yang tidak perlu diberikan pada anak.  

Jarak yang jauh dengan anak menyebabkan para pemilik warteg 

permisif dalam mengasuh anak. Para pemilik warteg memantau kegiatan 

anaknya dirumah sebatas melalui telepon. Intensitas menelponnya pun tidak 

tentu, ada pemilik warteg yang perhatian dan rutin menelpon anaknya, 

banyak juga yang cenderung kurang peduli dan jarang menelpon karena 

kesibukannya bekerja. Dengan demikian para pemilik warteg tidak dapat 

memberikan contoh dan teladan secara langsung pada anak-anaknya. Contoh 

dan teladan justru lebih banyak anak dapatkan dari agen sosialisasi pengganti 

yang tinggal satu rumah dengan anak.  

Meskipun para pemilik warteg cenderung permisif,  namun pada saat-

saat tertentu mereka demokratis dalam mengasuh anak. Ini terlihat dari 

pemberian kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya. 

Contohnya dalam penentuan sekolah, orangtua tidak memaksakan anak harus 

sekolah dimana. Biasanya anak memilih sekolah yang dekat dengan rumah 

agar dapat berangkat sendiri atau dengan temannya. 

2. Kakek/Nenek 

Agen sosialisasi pengganti dipilih oleh para pemilik warteg dengan 

mempertimbangkan siapa yang sekiranya mau dan mampu mengurus anak-



88 
 

 

anaknya. Banyak pemilik warteg yang menitipkan anak pada orangtuanya 

(kakek/nenek dari anak pemilik warteg). Mbah Sariman sebenarnya merasa 

keberatan mengasuh anak, seperti yang dituturkannya sebagai berikut : 

“...asline ya abot dikongkon ngurus bocah. Wis tua wayahe istirahat 

malah kesel ngurus bocah. Tapi tak anggep ibadah bae nok, mbantu 

anake dewek “ 

 

“...sebenarnya berat disuruh ngurus anak. Sudah tua waktunya 

istirahat malah capek ngurus anak. Tapi saya anggap ibadah saja nak, 

membantu anak sendiri “(wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Dari wawancara diatas terlihat bahwa Mbah Sariman sebenarnya 

merasa keberatan dan cukup kewalahan mengasuh cucunya. Namun beliau 

berusaha berpikir positif bahwa apa yang dilakukannya adalah ibadah dan 

semata-mata untuk membantu anaknya yang sedang merantau bekerja di 

warteg guna mencari nafkah. 

 Mbah Warmen yang juga mengasuh dua cucunya yakni Adinda 

Roehanatul Jannah berusia 11 tahun dan Aldi Ramadhan berusia 9 tahun 

sama sekali tidak merasa keberatan mengasuh kedua cucunya. Seperti yang 

dituturkannya sebagai berikut : 

“...angger mbah ora kaboten ngasuh Dinda karo Aldi, putune mbah 

nurut-nurut si nok. Mbah malah seneng dikon momong putu, dadi ana 

kegiatan” 

 

“...kalau mbah tidak keberatan mengasuh Dinda dan Aldi, cucu mbah 

nurut-nurut si nak. Mbah malah seneng disuruh ngasuh cucu, jadi ada 

kegiatan” ( wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Mbah Warmen menggantikan peran Bapak Syamsuri dan Ibu 

Rumiyati dalam mengurus Dinda dan Aldi di rumah. Pekerjaan rumah seperti 

memasak, mencuci piring, mencuci baju masih mampu dilakukan oleh Mbah 
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Warmen. Mbah Warmen juga mengajari cucunya untuk mau memegang 

pekerjaan rumah seperti yang disampaikannya sebagai berikut : 

“  Putune mbah awit cilik tak ajari tangi esuk, adhus dewek, nganggo 

klambi dewek angger pan mangkat sekolah.  Tak omongi angger wis 

gede kuwe kudu bisa apa-apa dewek “ 

 

“ Cucu mbah sejak kecil mbah biasakan bangun pagi, mandi sendiri, 

pakai baju sendiri kalau mau berangkat sekolah. Saya nasihati kalau 

sudah besar itu harus bisa apa-apa sendiri “( wawancara pada tanggal 

23 Maret 2013) 

 

Mbah Warmen jarang memberikan hukuman pada kedua cucunya 

karena beliau merasa enggan ketika harus menghukum anak pemilik warteg, 

seperti yang dituturkannya sebagai berikut : 

“ Sejen ngurus anake dewek karo anake uwong, ngurus anake dewek 

tah bebas. Pan diapakna bae ora papa,misale dimein ganjaran. 

Angger anake uwong rasane sungkan. Mbokan ngko bocahe tutur 

maring wong tuwane. Pol-polan paling njiwit atawa njewer mba“ 

 

“ Berbeda mengurus anak sendiri dan anak orang lain, ngurus anak 

sendiri bebas. Mau diapakan saja tidak apa-apa, misalnya memberi 

hukuman. Kalau anak orang lain rasanya enggan. Barangkali nanti 

anak laporan ke orangtuanya. Maksimal hanya mencubit atau 

menjewer  mba “(wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Rasa enggan menghukum anak yang dirasakan oleh Mbah Warmen 

tersebut menjadi dasar kelonggaran Mbah Warmen dalam mengasuh anak.  

Selain nenek dari anak pemilik warteg, Mbah Sariman seorang kakek 

berusia 68 tahun juga mengasuh seorang cucu laki-lakinya yang berusia 7 

tahun dan cucu perempuan yang berusia 11 tahun. Dalam mengasuh kedua 

cucunya, mbah Sariman tidak sendiri tetapi dibantu anak laki-lakinya yang 

merupakan paman kedua cucunya. Sama halnya dengan Mbah Warmen, 
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Mbah Sariman enggan menghukum cucunya ketika melakukan kesalahan. 

Lebih sering memberikan nasihat dan teguran. 

                           
                    Gambar 5. Mbah Sariman dengan kedua cucunya  

                            (Dok. Pribadi tanggal 21 Maret 2013) 

3. Kakak 

Peneliti mewawancarai beberapa kakak dari anak pemilik warteg yang 

menggantikan orangtuanya mengasuh anak. Diantaranya adalah mba 

Ertikawati dan mba Wahyuningsih. Keduanya adalah kakak perempuan dari 

anak pemilik warteg. Mba Ertikawati berusia 21 tahun, sudah berkeluarga dan 

mempunyai satu anak laki-laki yang masih berusia 3,5 tahun. Mba 

Wahyuningsih berusia 30 tahun, sudah berkeluarga dan mempunyai anak 

yang masih bayi.  

Mba Ertikawati dan Mba Wahyuningsih kurang fokus dalam 

mengasuh anak pemilik warteg yang merupakan adiknya sendiri. Hal ini jelas 

karena mereka sudah memiliki keluarga sendiri. Anak mereka yang masih 

kecil bahkan yang masih bayi membutuhkan perhatian lebih dari ibunya, 

tidak jarang anak pemilik warteg dikesampingkan. Seperti yang diutarakan 
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oleh Bayinatul Munawaroh yang merupakan adik dari mba Wahyuningsih 

sebagai berikut : 

“ ...aku tinggale di rumah sama mbaknya aku, mbaknya aku udah 

punya anak satu masih kecil. Kalo sama anake sendiri eman oh kalo 

sama aku ngga. Yang diurusi anake terus “ (wawancara pada tanggal 

25 Maret 2013) 

 

Dari wawancara dengan anak pemilik warteg diatas terlihat bahwa 

anak pemilik warteg merasa ada perbedaan perhatian yang diberikan kakanya 

saat mengasuh anak nya sendiri dan mengasuh dirinya. 

Mba Wahyuningsih sendiri pun menyadari hal itu dan 

menyampaikannya sebagai berikut : 

“ ...yah pimen maning ya mba, aku ya wis nduwe anak dewek. Mbegin 

bayi maning. Perhatiane kudu tak bagi-bagi nggo adine aku karo 

nggo anake aku dewek. Adine aku tak anggepe wis gede wis bisa apa-

apa dewek, wis kelas 6 sih. Angger anake aku kan bayi, rewel maning. 

Njaluk mimi susu lah, njaluk digendong lah. Ruwed mba “ 

 

“..ya mau bagaimana lagi ya mba, saya ya sudah punya anak sendiri. 

Masih bayi lagi. Perhatiannya harus saya bagi-bagi untuk adik saya 

dan untuk anak saya sendiri. Adik saya, saya anggap sudah besar 

sudah bisa apa-apa sendiri, sudah kelas 6 sih. Kalau anak saya kan 

bayi, rewel lagi. Minta minum susu lah, minta digendong lah. Ribet 

mba “(wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 

 

                                 
         Gambar 6. Anak pemilik warteg pamit dengan kakaknya ketika 

                     akan berangkat sekolah (Dok. Pribadi tanggal 25 Maret 2013) 



92 
 

 

 

Mba Wahyuningsih tidak sepenuhnya mengasuh Bayinatul sendiri 

melainkan bergantian dengan orangtuanya, karena Mba Wahyuningsih juga 

berprofesi sebagai pemilik warteg. Mba Wahyuningsih aplusan dengan 

orangtuanya. Ketika orangtua pulang, maka orangtualah yang mengasuh 

Bayinatul. Namun ketika Mba Wahyuningsih pulang, Mba Wahyuningsihlah 

yang mengasuh Bayinatul. Begitu berlangsung terus menerus. Mba 

Wahyuningsih aplusan  dengan orangtua mereka setiap 3 bulan sekali. 

4. Paman 

Paman dari anak pemilik warteg juga berperan dalam mengasuh anak 

pemilik warteg, salah satunya adalah bapak Kasirin yang berusia 39 tahun. 

Bapak Kasirin sudah berkeluarga dan tinggal satu rumah dengan orangtuanya 

(kakek anak pemilik warteg) yakni mbah Sariman. Jadi bapak Kasirin tidak 

sendiri dalam mengasuh anak pemilik warteg yang merupakan keponakannya 

, melainkan dibantu oleh Mbah Sariman. Sebagai paman, bapak Kasirin tidak 

bisa memberikan perhatian sepenuhnya pada keponakannya. Hal ini karena ia 

harus bekerja setiap hari di bengkel dan ketika pulang pun kondisi badan 

sudah capek. Untuk kebutuhan makan anak pemilik warteg diambil alih oleh 

istri dari bapak Kasirin. Seperti yang disampaikannya sebagai berikut : 

“ Nyong ngurus ponakan ora dewekan, karo mbahe bocah. Istrine aku 

ya melu mbantu ngurus juga. Aku karo istri durung nduwe anak mba, 

dadi ponakan wis tak anggep kaya anake dewek. Nggo rame-rame 

neng umah. Tapi ya kuwe, aku ngurus bocahe sebisane. Kesel sih 

angger balik kerja seka bengkel “ 

 

“ Saya mengurus keponakan tidak sendiri, dengan mbahnya anak-

anak. Istri saya ya ikut membantu mengurus juga. Saya dan istri 

belum punya anak mba, jadi keponakan sudah saya anggap seperti 
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anak sendiri. Untuk ramai-ramai di rumah. Tapi ya itu, saya kalau 

ngurus anak sebisa saya. Capek sih kalau pulang kerja dari bengkel 

“(wawancara pada tanggal 21 Maret 2013) 

 

Tidak hanya bapak Kasirin, agen sosialisasi pengganti yang sudah 

berkeluarga dan memiliki pekerjaan sulit untuk memberi perhatian penuh 

pada anak pemilik warteg, mereka harus membagi waktunya untuk 

keluarganya sendiri ataupun untuk pekerjaannya. 

Dari wawancara peneliti dengan para orangtua yang berprofesi 

sebagai pemilik warteg dan dengan para agen sosialisasi pengganti, dapat 

disimpulkan bahwa ada aspek yang tidak dapat digantikan oleh agen 

sosialisasi pengganti dalam mengasuh anak, aspek yang tidak dapat 

digantikan ini berkaitan dengan fumgsi afeksi. Orangtua berkewajiban 

memberikan kasih sayang, menumbuhkan keakraban dan ikatan batin yang 

kuat dengan anak.  

Memang agen sosialisasi pengganti juga dapat memberikan kasih 

sayang pada anak pemilik warteg. Namun kasih sayang yang diberikan oleh 

agen sosialisasi pengganti ini akan diterima dan dirasakan berbeda oleh anak. 

Anak akan membandingkan dengan teman-temannya yang orangtuanya tidak 

berprofesi sebagai pemilik warteg, teman-temannya tersebut dapat bertemu, 

bersenda gurau, dan mendapat curahan kasih sayang dari orangtuanya secara 

langsung setiap hari. Anak pemilik warteg pasti menginginkan hal yang sama 

dengan teman-temannya itu. Anak pemilik warteg akan lebih merasa bahagia 

ketika kasih sayang tersebut datang dari orangtua. 
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Aspek lain yang sulit digantikan berkaitan dengan fungsi ekonomi. 

Dalam memenuhi kebutuhan papan, pangan, dan sandang untuk anak pemilik 

warteg, para agen sosialisasi pengganti mengandalkan kiriman uang dari para 

pemilik warteg. Khususnya bagi kakek/nenek anak pemilik warteg yang 

sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Bagi budhe, pakdhe, paman, 

bulik, ataupun kakak dari anak pemilik warteg meskipun sudah 

berpenghasilan tetapi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya sendiri  

Aspek yang dapat digantikan oleh agen sosialisasi pengganti dalam 

mengasuh anak berkaitan dengan fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini 

lebih dipegang oleh agen sosialisasi pengganti karena mereka tinggal satu 

rumah dengan anak pemilik warteg. Agen sosialisasi pengganti mengajarkan 

pada anak tentang budaya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat 

sekitar tempat tinggalnya. Mencontohkan secara langsung mana yang harus 

dilakukan atau tidak, mana yang baik atau buruk. Dari sini anak akan belajar 

mengidentifikasaikan siapa dirinya dan bagaimana ia nantinya menjalankan 

peranannya dalam masyaarakat.  

Anak pemilik warteg sebenarnya lebih senang diasuh oleh 

orangtuanya, karena fungsi afeksi orangtua yang sulit tergantikan oleh agen 

sosialisasi pengganti. Selain itu, dengan orangtuanya anak pemilik warteg 

bisa manja dan minta dibelikan ini itu. Berbeda ketika diasuh kakek, nenek, 

kakak, ataupun pamannya yang membatasi permintaan anak. Baik orangtua 

maupun agen sosialisasi pengganti cenderung permisif atau longgar dalam 
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mengasuh anak. Orangtua tidak banyak menuntut anak, memanjakan ketika 

pulang untuk menutup rasa bersalahnya karena tidak dapat selalu 

mendampingi anak. Agen sosialisasi pengganti baik itu kakek, nenek, paman, 

ataupun kakak juga longgar dalam mengasuh karena notabene mereka hanya 

menggantikan mengasuh saja, tidak bertanggung jawab penuh atas 

pengasuhan anak. Keluarga pemilik warteg pada saat tertentu dapat 

demokratis, tergantung situasi dan kondisi yang ada. 

E. Dampak Pengasuhan yang Dilakukan pada Anak Pemilik warteg 

Pola pengasuhan yang diberikan pada anak akan membawa dampak 

pada perkembangan kepribadian anak. Anak pemilik warteg cenderung 

kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya. Hal ini dikarenakan 

intensitas pertemuan dan komunikasi yang terbatas. Orang tua tidak dapat 

memantau kegiatan anak sehari-hari secara langsung. Komunikasipun hanya 

melalui telpon. Penanaman nilai dan norma akan lebih efektif ketika orangtua 

mencontohkan langsung pada anak, tidak sekedar memberikan perintah 

ataupun nasihat. Perhatian yang diberikan oleh agen sosialisai pengganti pun 

tidak cukup, apalagi bagi agen sosialisasi yang memiliki keluarga dan 

kesibukan sendiri. Dampak yang muncul dari pengasuhan pada anak pemilik 

warteg adalah sebagai berikut : 

1. Dampak terhadap pemahaman nilai 

a. Nilai Kedisiplinan 

Dalam hal kedisiplinan, anak pemilik warteg cenderung kurang 

disiplin. Hal ini karena agen sosialisasi pengganti terkadang kurang tegas 
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dan kurang telaten dalam mengasuh anak. Memang, agen sosialisasi 

pengganti membiasakan anak untuk disiplin misalnya dengan bangun 

pagi tapi ketika sudah terlalu sering dibangunkan tapi anak tidak segera 

timbul kesadaran untuk bangun sendiri, agen sosialisasi pengganti pun 

akan membiarkan saja. Kedisiplinan anak di sekolah juga kurang, hal ini 

terlihat dari seringnya anak pemilik warteg terlambat berangkat ke 

sekolah, terkadang tidak mengerjakan PR, dan sebagainya. Anak 

cenderung acuh tak acuh karena anak merasa orangtuanya tidak ada di 

rumah, wajar saja ketika dia tidak dapat mengerjakan PR dengan alasan 

di rumah tidak ada yang mengajari dan menemani belajar. 

b. Nilai Kemandirian 

Kemandirian anak harus dilatih sejak dini. Seseorang dapat 

dikatakan mandiri jika mampu menyelesaikan dan memecahkan suatu 

masalah sendiri dengan penuh kedewasaan. Mengajarkan mandiri pada 

anak sangat penting.  

Kemandirian anak pemilik warteg muncul ketika orangtuanya tidak 

di rumah, yakni ketika bekerja di luar kota. Dalam diri anak sudah ada 

kesadaran bahwa ia harus bisa melakukan apa-apa sendiri dan sejak SD 

harus membiasakan diri ditinggal oleh orangtuanya. Namun ketika 

orangtua kembali, kemandirian anak pemilik warteg seolah-olah hilang, 

anak akan manja ketika orangtuanya pulang seperti yang dikatakan oleh 

Ibu Tusliha sebagai berikut : 

“ Bocah seringe aleman oh angger Bapak Ibune balik, njaluke 

macem-macem. Angger karo mbahe ora njaluk-njaluk si “ 
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“ Anak seringnya manja kalau Bapak Ibunya pulang, minta macam-

macam. Kalau dengan mbahnya tidak bisa minta-minta sih 

“(wawancara pada tanggal 24 Maret 2013) 

 

Kemandirian anak yang seolah-olah hilang ketika orangtua pulang 

terjadi karena para pemilik warteg merasa bersalah tidak dapat mengurus 

anak maksimal dan tidak dapat selalu mendampingi anak, sehingga 

sebisa mungkin permintaan anak dipenuhi, dengan ataupun tanpa syarat. 

Anak pemilik warteg yang menjadi manja ketika orangtuanya pulang 

sesuai dampak pola asuh permisif yang dekemukakan oleh Hurlock 

(1978:204) bahwa pola asuh permisif akan menghasilkan anak-anak yang 

manja, agresif, tidak patuh, mau menang sendiri, dan kurang matang 

secara sosial. 

c. Nilai Kesopanan 

Nilai kesopanan perlu ditanamkan pada anak sejak dini, tujuannya 

adalah agar anak memiliki etika yang baik. Sikap sopan santun 

ditunjukkan dengan perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

menghormati, menghargai, tidak sombong dan berakhlak mulia.  

Nilai kesopanan ditanamkan pada anak pemilik warteg dalam 

berbagai hal diantaranya dalam hal berkomunikasi, yakni ketika anak 

pemilik warteg berbicara dengan anggota keluarga yang lebih tua atau 

dengan tetangga yang lebih tua. Hanya beberapa orangtua pemilik warteg 

yang mengajarkan anaknya untuk menggunakan bahasa krama alus ketika 

berbicara dengan orang yang lebih tua karena umumnya orang Tegal 

kesulitan dalam menggunakan bahasa krama alus. Bahasa yang digunakan 
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adalah bahasa Jawa Tegalan dan alternatifnya adalah bahasa Indonesia. 

Ketika anak berbicara dengan orang yang tidak dikenal atau orang yang 

lebih tua lebih baik menggunakan bahasa Indonesia jika memang tidak 

dapat menggunakan bahasa krama alus. Tapi ketika anak menggunakan 

bahasa Jawa Tegalan pun, umumnya orang akan memaklumi dan tidak 

mempermasalahkan. 

Selain dalam hal berkomunikasi, anak pemilik warteg juga 

diajarkan sopan santun dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya : 

tidak membantah ketika orangtua ataupun agen sosialisasi penggantinya 

memberi nasihat, membiasakan diri untuk pamit ketika hendak pergi ke 

sekolah atau ke tempat lain, dan sebagainya. 

Penanaman nilai kesopanan pada anak pemilik warteg tidak hanya 

dilakukan oleh orangtua dan agen sosialisasi pengganti saja, namun 

dilakukan juga oleh sekolah. Sekolah mengajarkan pada anak untuk 

menghargai teman-temannya dan sopan terhadap Bapak dan Ibu Gurunya. 

Mampu atau tidaknya anak pemilik warteg menerima dan menerapkan 

nilai kesopanan yang diajarkan kepadanya sangat bergantung dari cara 

penanaman nilai tersebut dan kesadaran dari anak sendiri untuk menerima 

atau menolaknya. Umumnya anak pemilik warteg mampu berperilaku 

sopan dalam kehidupan sehari-harinya. 

2. Dampak terhadap sikap 

Sikap merupakan perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, 

peristiwa, dan orang lain. Perasaan ini menjadikan konsep yang 
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mempresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) 

seseorang pada sesuatu. Anak pemilik warteg cenderung acuh tak acuh 

dalam menyikapi sesuatu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi 

Purwanti sebagai berikut : 

“ Anak pemilik warteg itu cenderung acuh tak acuh mba, mungkin 

karena orangtuanya jauh dan nggak keurusan. Pernah ada anak 

yang seragam sekolahnya kucel dan kancingnya ada yang lepas. 

Ketika saya tanya kenapa bajunya seperti itu anak santai saja 

menjawab itu semua karena orangtuanya tidak ada di rumah 

“(wawancara pada tanggal  18 Maret 2013) 

 

Dari wawancara diatas terlihat bahwa secara tidak langsung anak 

pemilik warteg meminta gurunya untuk memaklumi mengapa ia 

berpenampilan seperti itu, yakni karena orangtuanya tidak di rumah dan 

tia kurang terurus. Selain acuh tak acuh, anak pemilik warteg cenderung 

manja ketika orangtuanya pulang, anak akan minta dibelikan ini itu dan 

minta jalan-jalan. 

3. Dampak terhadap perilaku 

Dalam beperilaku sehari-harinya anak pemilik warteg terbilang 

dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. 

Hanya saja terkadang mereka cenderung nakal dan mencari perhatian. Di 

sekolah misalnya, anak mencari perhatian dari gurunya misalnya dengan 

berisik di dalam kelas. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Muhayah sebagai 

berikut : 

“ Anak pemilik warteg kalau di sekolah kadang itu suka cari-cari 

perhatian sama gurunya mba. Misalkan gurunya lagi ngajar nanti 

dya berisik atau ngganggu temannya. Udah gitu nakal lagi 

“(wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 
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Dari wawancara diatas terlihat bahwa anak pemilik warteg 

cenderung berperilaku nakal di sekolah untuk mendapatkan perhatian 

dari guru dan teman-temannya. Ini terjadi karena anak pemilik warteg 

kurang mendapatkan perhatian di rumah. 

Selain nakal, anak pemilik warteg juga cenderung malas dan 

kurang peduli dengan kewajibannya. Contohnya : malas bangun pagi, 

mengerjakan PR, dan sebagainya. Ini terjadi karena mereka tidak pernah 

mendapat pengasuhan yang tegas yang mengharuskan mereka mematuhi 

aturan ataupun mengerjakan sesuatu. Para agen sosialisasi pengganti 

hanya memerintahkan satu atau dua kali, jika anak tidak mau ya dibiarkan 

saja.  

4. Dampak Terhadap Prestasi Sekolah 

Pola asuh yang diberikan orangtua maupun agen sosialisasi 

pengganti akan berpengaruh pada kegiatan belajar anak. Anak pemilik 

warteg memiliki motivasi belajar yang rendah, ini terjadi karena 

kurangnya dorongan dan motivasi dari orangtua maupun dari agen 

sosialisasi penggantinya. Motivasi belajar anak sangat bergantung dari 

motivasi yang diberikan oleh sekolah. Di rumah anak belajar sendiri, 

khususnya yang hanya tinggal dengan kakek/neneknya saja. Bagi yang 

tinggal dengan kakak/paman/buliknya terkadang masih bisa mengajari 

anak ketika mendapatkan kesulitan dalam belajar.  

Motivasi belajar yang rendah ini jelas berdampak pada prestasi 

belajar anak di sekolah. Prestasi belajar anak pemilik warteg cenderung 
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rendah. Namun tidak semua anak pemilik warteg prestasi belajarnya 

rendah di sekolah, seperti yang diutarakan oleh Ibu Susi Purwanti sebagai 

berikut : 

“ Anak pemilik warteg kebanyakan emang nakal mba, mungkin 

karena untuk cari perhatian ya. Tapi kalo untuk masalah prestasi 

nggak semuanya jelek. Ada kok anak pemilik warteg yang masuk 

ranking 10 besar, Dinda contohnya. Semua tergantung kecerdasan 

anaknya masing-masing. Ada anak pemilik warteg yang semangat 

dan kesadaran belajarnya tinggi, tapi banyak juga yang rendah. 

Nggak bisa disamaratakan mba “ (wawancara pada 18 Maret 2013) 

 

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa prestasi belajar anak 

pemilik warteg tidak semuanya rendah, tergantung dari kecerdasan dan 

potensi yang dimiliki masing-masing anak. Ada anak yang cepat dalam 

menerima pelajaran, ada pula yang lambat. Selain di bidang akademik, 

ada anak pemilik warteg yang memiliki prestasi di bidang seni kaligrafi, 

yakni Mohammad Faris yang neraih juara satu lomba kaligrafi tingkat 

Kota. 
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  BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Pola pengasuhan yang diterapkan keluarga pemilik warteg di Kecamatan 

Margadana antara keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda-beda, namun 

pola pengasuhan yang dominan adalah pola asuh campuran antara permisif dan 

demokratis. Pola asuh permisif dimana orangtua memberikan kebebasan dan 

cenderung memanjakan anak diterapkan pada anak usia 0-5 tahun dan anak 

usia 6-12 tahun. Pada usia 0-5 tahun anak ikut serta orangtua tinggal di warteg 

sedangkan usia 6-12 tahun anak tinggal dengan agen sosialisasi penggantinya 

di rumah (di Tegal). Pola permisif diterapkan pada anak usia 0-5 tahun karena 

kesibukan orangtua bekerja, anak hampir selalu dituruti keinginannya agar 

tidak rewel dan tidak menangis. Pola permisif diterapkan pada anak usia 6-12 

tahun karena jarak orangtua yang jauh dengan anak sehingga anak lebih bebas 

dan jauh dari pantauan orangtua, disamping itu orangtua cenderung 

memanjakan ketika pulang. Pada saat tertentu orangtua juga menerapkan pola 

asuh demokratis, dimana orangtua dan anak saling memberi dan menerima 

saran, orangtua luwes dan fleksibel dalam mengasuh anak. 
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2.  Orang-orang yang berperan  mengasuh anak pemilik warteg di Kecamatan 

Margadana adalah orangtua dan  agen sosialisasi pengganti yang merupakan 

kerabat anak sendiri. Yakni nenek, kakek, kakak, paman, atau  kerabat lainnya.  

Orang yang paling berperan dalam mengasuh anak pemilik warteg adalah agen 

sosialisasi pengganti, karena mereka tinggal satu rumah dengan anak dan selalu 

bertemu dengan anak setiap hari. Pada beberapa keluarga, agen sosialisasi 

pengganti juga merupakan pemilik warteg yang bergiliran menjaga warteg 

dengan orangtuanya sendiri. 

3. Pola pengasuhan yang dilakukan terhadap anak-anak pemilik warteg 

memunculkan beberapa dampak, antara lain dampak terhadap pemahaman nilai 

dimana anak-anak pemilik warteg rendah nilai kedisiplinannya, manja ketika 

orangtuanya pulang namun mampu berperilaku sopan; dampak terhadap sikap 

dimana anak-anak pemilik warteg cenderung acuh tak acuh dalam menyikapi 

sesuatu; dampak terhadap perilaku dimana anak pemilik warteg cenderung 

nakal dan malas ; serta dampak terhadap prestasi sekolah dimana anak-anak 

pemilik warteg memiliki motivasi belajar yang rendah sehingga prestasi di 

sekolah juga tidak maksimal. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi orangtua yang berprofesi sebagai pekerja warteg sebaiknya menjaga dan 

menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan anak. Komunikasi dengan 
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agen sosialisasi pengganti pun perlu ditingkatkan agar dapat memantau 

perkembangan anak, baik dalam sikap, perilaku, maupun prestasi sekolah. 

2. Para orangtua yang berprofesi sebagai pekerja warteg perlu memberikan 

perhatian lebih terhadap pendidikan serta penanaman nilai dan moral 

sehingga tidak merugikan masa depan anak. 

3. Bagi kerabat dekat (nenek, kakek, paman, kakak dan kerabat lain) yang 

menggantikan orangtua mengasuh anak hendaknya mendidik dengan disiplin, 

memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan tidak mengesampingkan anak. 

Dengan demikian anak akan terperhatikan, tidak merasakan kurang kasih 

sayang, serta dapat bersikap dan berperilaku baik sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat.  
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sesuai bidang keahlian atau 

bidang studinya. Untuk itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya memohon 

bapak, ibu, atau saudara berkenan meluangkan waktunya memberikan informasi 

yang berkaitan dengan “ POLA PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA 

PEMILIK WARTEG DI KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL ”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak pemilik warteg di Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. 

2. Siapa saja yang berperan dalam proses pengasuhan anak-anak pemilik warteg 

di Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

3. Dampak yang muncul dari pola pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak 

pemilik warteg tersebut. 

Identitas dan semua informasi yang telah diberikan akan dijaga 

kerahasiaannya, karena kegiatan ini untuk kegiatan akademik. Atas kerjasama dan 

informasinya saya ucapkan terimakasih.  

                                                                                                            Hormat saya,  

           

                                                                                                 Yuni Zaharani 



108 
 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, adapun hal-hal yang 

menjadi fokus penelitian dalam melakukan observasi antara lain : 

1. Kondisi geografis dan keadaan alam di Kecamatan Margadana. 

2. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di Kecamatan Margadana. 

3. Aktifitas keluarga pemilik warteg. 

4. Interaksi anak dengan pengasuh (Ayah, Ibu dan Kerabat dekatnya: 

Nenek/Kakek, Paman/Bibi, Pakdhe/Ibu). 

5. Perilaku anak dengan lingkungan (keluarga, teman sebaya, dan masyarakat). 

6. Tempat-tempat anak dalam beraktifitas sehari-harinya, yang meliputi rumah 

sendiri, teman sebaya, tetangga, dan sekolahnya. 

7. Perilaku keluarga luas dalam mengasuh anak pemilik warteg. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Orangtua yang Berprofesi Sebagai Pemilik warteg 

 

1. Identitas Informan  : 

 Nama   : 

 Jenis Kelamin  : 

 Umur   : 

 Pendidikan akhir  : 

 Pekerjaan   : 

 Alamat   : 

 

2. Daftar Wawancara 

A. Alasan memilih profesi sebagai pemilik warteg. 

1. Sejak kapan bapak/ibu bekerja di warteg ? 

2. Ada di daerah mana warteg tempat bapak/ibu bekerja ? 

3. Bagaimana sistem kerja pemilik warteg di luar kota ? 

4. Mengapa bapak/ibu memilih bekerja di warteg ? 

5. Apa alasan bapak/ibu meninggalkan anak di rumah ? 

6. Apa yang mendorong bapak/ibu berani mengambil keputusan tersebut ? 

7. Jelaskan apakah bekerja di warteg menjadi pekerjaan utama bapak/ibu 

dalam mencaaari nafkah ? 

8. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga bapak/ibu ? 

9. Bagaimana bapak/ibu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ? 

B. Pola pengasuhan anak pada keluarga pemilik warteg. 
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1. Berapa jumlah anak bapak/ibu ? 

2. Berapa usia, dan apa jenis kelamin anak bapak/ibu ? 

3. Bagaimana bentuk perhatian yang bapak/ibu berikan kepada anak ? 

3. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan anak ? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak/ibu dengan anak ketika 

berkumpul bersama ? 

5. Bagaimana bapak/ibu mendidik anak laki-laki/perempuan ? 

6. Apa yang bapak/ibu lakukan jika anak melakukan kesalahan ? 

(menegur/menghukum/menasehati/membiarkan saja/lain-lain) 

7. Apa tujuan pemberian sanksi pada anak ? 

8. Bagaimana menentukan berat/ringannya sanksi terhadap sebuah 

pelanggaran ? Sanksi apa yang diberikan ?  

9. Bagaimana respon atau tanggapan anak terhadap pemberian sanksi ? 

10. Apa yang bapak atau ibu lakukan jika anak meraih prestasi atau 

mematuhi aturan ? (memberikan hadiah/reward/acuh tak acuh/lain-lain) 

11. Jelaskan apakah bapak/ibu selalu memenuhi permintaan anak ?  

12. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika anak meminta/memohon sesuatu 

sampai merengek-rengek ? 

13. Jelaskan apakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam mendidik anak ?  

14. Upaya apa yang dilakukan bapak/ibu untuk menanggulangi 

kendala/masalah dalam mengasuh anak ? 

15. Kepada siapa bapak/ibu menitipkan anak ketika mendapat giliran kerja 

di luar kota ? 
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16. Jelaskan apakah anak pernah mengeluh atau bertanya tentang pekerjaan 

bapak/ibu ?  

17. Bagaimana bapak/ibu membuat peraturan (baik tertulis maupun tidak 

tertulis) untuk dipatuhi oleh anak ? 

18. Bagaimana cara bapak/ibu membuat suatu keputusan untuk anak ? 

(melibatkan anak untuk berdiskusi dan mengutarakan 

pendapat/mengambil keputusan sendiri/lain-lain) 

19. Jelaskan apakah bapak/ibu memiliki keinginan kuat untuk 

menyekolahkan anak ? 

20. Jelaskan apakah anak bapak/ibu masih sekolah ? Dimana ? 

21. Siapa yang menentukan sekolah bagi anak ? 

22. Siapa yang mengantar anak bapak/ibu sekolah ? 

23. Siapa yang memantau perkembangan akademik anak di sekolah ? 

24. Aspek apa saja yang dipantau ? 

25. Bagaimana cara memantau perkembangan akademik anak di sekolah ? 

26. Bagaimana prestasi anak bapak/ibu di sekolah ?  

27. Ketrampilan apa saja yang bapak/ibu ajarkan pada anak ? 

28. Bagaimana tentang nilai keagamaan ? 

29. Jelaskan apakah belajar agama diharuskan bagi anak ?  

30. Bagaimana cara bapak/ibu melatih atau memberikan pelajaran agama 

pada anak ? 

31. Jelaskan apakah bapak/ibu memberikan jadwal khusus bagi anak untuk 

belajar agama ? 



112 
 

 

32. Siapa yang lebih sering menanamkan ajaran agama pada anak ? 

33. Nilai dan norma apa saja yang bapak/ibu ajarkan pada anak ? 

34. Bagaimana cara bapak/ibu melatih anak agar dapat berperilaku sesuai 

dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ? 

35. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan contoh dan teladan yang baik 

bagi anak ? (tentang kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, kesopanan 

dan sebagainya) 

36. Bagaimana tentang pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari ? (kebutuhan 

makan, pakaian, sekolah, dan sebagainya) 

37. Nasihat apa yang selalu bapak/ibu sampaikan kepada anak ? 

38. Bagaimana pergaulan anak dengan teman sebaya atau dengan warga ? 

C. Pola hubungan dengan anak ketika ditinggal merantau. 

1. Bagaimana pola komunikasi bapak/ibu dengan anak ? 

2. Bagaimana intensitas komunikasi bapak/ibu dengan anak ? 

3. Media apa yang digunakan bapak/ibu untuk berkomunikasi dengan anak? 

4. Berapa minggu atau berapa bulan sekali bapak/ibu menengok anak di 

rumah ? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu  memantau perkembangan anak ? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu mengontrol kegiatan anak ? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan uang saku pada anak ? 

8. Bagaimana tentang pemenuhan kebutuhan anak ?  

9. Apa keuntungan dan kerugian yang bapak/ibu rasakan dengan 

meninggalkan anak di rumah ? 
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10. Bagaimana bapak/ibu memantau dan mengatur pergaulan anak ? 

11. Bagaimana cara bapak/ibu memantau dan mengatur kegiatan belajar 

anak? 

D. Dampak dari pola pengasuhan yang dilakukan pada anak pemilik 

warteg. 

1. Jelaskan apakah anak selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh 

bapak/ibu ?  

2. Jelaskan apakah anak mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

nilai dan norma yang telah bapak/ibu ajarkan ?  

3. Jelaskan apakah anak cenderung menjadi anak yang 

penurut/pembangkang ?  

4. Jelaskan apakah ada kecenderungan anak untuk melakukan kenakalan ?  

5. Jelaskan apakah anak memiliki cita-cita dan motivasi belajar yang tinggi?  

6. Jelaskan apakah anak tumbuh menjadi anak yang mandiri/manja ? 

7. Jelaskan apakah anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi ?  

8. Jelaskan apakah anak mampu bersosialisasi dengan teman sebaya, 

tetangga , atau kerabatnya dengan baik ?  

9. Jelaskan apakah anak memiliki disiplin diri yang baik ?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Agen Sosialisasi Pengganti (Kerabat) 

 

1. Identitas Informan  : 

 Nama   : 

 Jenis Kelamin  : 

 Umur   : 

 Pendidikan akhir  : 

 Pekerjaan   : 

 Alamat   : 

Hubungan dengan anak  : 

 

2. Daftar Wawancara 

1. Sebagai kerabat orangtua yang berprofesi sebagai pekerja wateg, apakah 

bapak/ibu dimintai bantuan untuk mengasuh anaknya ? 

2. Sejak kapan bapak/ibu mulai mengasuh anak pemilik warteg ? 

3. Jelaskan apakah bapak/ibu merasa keberatan/terbebani ketika dimintai 

bantuan untuk mengasuh anak pemilik warteg ?  

4. Berapa anak yang bapak/ibu miliki ? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu membagi waktu untuk anak pemilik warteg ?, 

sedangkan bapak/ibu memiliki keluarga sendiri. 

6. Jelaskan apakah ada perbedaan antara mendidik anak sendiri dengan anak 

pemilik warteg ? 
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7. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan kerabat yang berprofesi sebagai 

pemilik warteg ? 

8. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan anak pemilik warteg ? 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menjalin hubungan dengan anak pemilik warteg 

? 

10. Apa yang bapak/ibu lakukan jika anak pemilik warteg mengeluh atau 

bertanya mengapa bukan orangtuanya yang mengasuhnya ?  

11. Dimanakah anak pemilik warteg tinggal ketika orang tuanya 

meninggalkannya bekerja di luar kota ? (Di rumah mereka sendiri/di 

rumah bapak/ibu)  

12. Jelaskan apakah bapak/ibu membuat peraturan khusus yang harus dipatuhi 

anak pemilik warteg ?  

13. Bagaimana respon anak pemilik warteg terhadap peraturan yang bapak/ibu 

buat ? 

14. Apa yang bapak/ibu lakukan jika anak melakukan kesalahan ? 

(menegur/menghukum/menasehati/membiarkan saja/lain-lain) 

15. Apa tujuan pemberian sanksi pada anak ? 

16. Bagaimana menentukan berat/ringannya sanksi terhadap sebuah 

pelanggaran ? 

17. Sanksi apa yang diberikan ketika pelanggaran itu dianggap ringan/berat? 

18. Bagaimana respon atau tanggapan anak terhadap pemberian sanksi ? 

19. Apa yang bapak atau ibu lakukan jika anak mendapatkan prestasi atau 

mematuhi aturan ? (memberikan hadiah/reward/acuh tak acuh/lain-lain) 
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20. Jelaskan apakah bapak/ibu selalu memenuhi permintaan anak ?  

21. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika anak meminta/memohon sesuatu 

sampai merengek-rengek ? 

22. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mendidik anak ? 

23. Bagaimana cara bapak/ibu mengontrol kegiatan anak ? 

24. Bagaimana cara bapak/ibu mengatur jam belajar anak? 

25. Bagaimana bapak/ibu memantau pergaulan anak ? 

26. Jelaskan apakah bapak/ibu menerapkan pola pengasuhan yang sama 

dengan pola pengasuhan yang digunakan orang tua pemilik warteg ?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Informan Pendukung (Tetangga, Perangkat Desa, Guru) 

 

1. Identitas Informan  : 

 Nama   : 

 Jenis Kelamin  : 

 Umur   : 

 Pendidikan akhir  : 

 Pekerjaan   : 

 Alamat   : 

 

2. Daftar Wawancara 

A. Tetangga, Perangkat Desa. 

1. Bagaimana interaksi para orangtua yang berprofesi sebagai pemilik warteg 

dengan lingkungan sekitar rumahnya ? (tetangga, kerabat, perangkat desa) 

2. Seberapa banyakkah para orang tua yang bekerja di luar kota sebagai 

pemilik warteg di lingkungan anda ? 

3. Jelaskan apakah ada perbedaan pola asuh antara orang tua yang berprofesi 

sebagai pemilik warteg dengan orang tua yang berprofesi selain pemilik 

warteg ?  

4. Bagaimana sikap dan perilaku anak pemilik warteg dalam kehidupan sehari-

hari ? Berbedakah dengan anak yang orangtuanya bekerja dengan profesi 

lain ? 



118 
 

 

5. Bagaimana hubungan/interaksi anak pemilik warteg dengan lingkungan 

sekitarnya ? (kerabat, tetangga, teman sebaya) 

6. Jelaskan apakah anak pemilik warteg mampu berperilaku dan bersikap 

sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat ?  

7. Jelaskan apakah anak pemilik warteg cenderung tumbuh sebagai anak yang 

penurut atau nakal ?  

8. Jelaskan apakah orang tua yang berprofesi sebagai pemilik warteg mampu 

mengasuh dan mendidik anak pemilik warteg dengan baik ?  

9. Jelaskan apakah profesi orang tua sebagai pemilik warteg menimbulkan 

masalah dalam mengasuh anak ?  

10. Jelaskan apakah agen sosialisasi pengganti (kakek/nenek/kerabat) mampu 

mendidik dan mengasuh anak pemilik warteg dengan baik ?  

B. Guru. 

1. Berapa banyak siswa bapak/ibu yang orangtuanya berprofesi sebagai 

pemilik warteg ? 

2. Bagaimana motivasi belajar yang dimiliki anak perkerja warteg ? Apakah 

ada perbedaan dengan anak lain yang orangtuanya bukan pemilik warteg ?  

3. Jelaskan apakah anak pemilik warteg sering mengalami kesulitan dan 

kendala dalam sekolah, khususnya dalam belajar ? 

4. Bagaimana prestasi anak pemilik warteg di sekolah ? 

5. Bagaimana tentang kedisiplinan anak pemilik warteg ? (dalam berangkat 

sekolah, mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan sekolah, mematuhi 

peraturan sekolah, dan lain-lain) 
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6. Siapa yang sering menjadi wali anak pemilik warteg dalam rapat/pertemuan 

orangtua murid ? 

7. Bagaimana sosialisasi dan adaptasi anak pemilik warteg dilingkungan 

sekolah ? (dengan guru/teman-teman) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Anak Pemilik warteg 

 

1. Identitas Informan  : 

 Nama   : 

 Jenis Kelamin  : 

 Umur   : 

 Pendidikan akhir  : 

 Pekerjaan   : 

 Alamat   : 

 

2. Daftar Wawancara 

1. Adik anak ke berapa dari berapa bersaudara ? 

2. Apakah adik masih sekolah ? Dimana ? 

3. Bagaimana prestasi adik di sekolah ? 

4. Apa cita-cita adik ? 

5. Jelaskan apakah adik ingin menjadi pemilik warteg seperti orang tua adik ?  

6. Pernahkah adik membantu orangtua bekerja ? Kapan dan dimana ? 

7. Bagaimana tanggapan adik melihat pekerjaan orangtua adik ? 

8. Apakah adik merasa malu dengan pekerjaan orangtua ? Mengapa ? 

9. Jelaskan apakah adik sering berkumpul bersama keluarga ? (dengan 

bapak/ibu ketika tidak mendapat giliran kerja di luar kota). 

10. Mengapa adik mau ditinggal orangtua adik bekerja di luar kota ? 

11. Bagaimana perasaan adik jika ditinggal orangtua bekerja di luar kota ? 
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12. Seberapa sering adik berkomunikasi dengan orangtua ? 

13. Bagaimana cara adik berkomunikasi dengan orangtua ? 

14. Jelaskan apakah adik sering merasa kesepian ketika ditinggal orangtua adik 

bekerja ke luar kota ? 

15. Dengan siapa adik tinggal ketika orangtua adik bekerja ke luar kota ? 

16. Adik lebih dekat dengan siapa ? (ayah/ibu/ agen sosialisasi pengganti) 

17. Adik lebih senang diasuh siapa, orangtua atau agen sosialisasi pengganti ? 

(kakek/nenek/kerabat) 

18. Menurut adik, apakah perhatian yang diberikan orangtua adik cukup ? 

Mengapa ? 

19. Jelaskan apakah ada perbedaan orangtua adik dalam mendidik anak-

anaknya ?  

20. Apakah adik iri dengan teman-teman adik yang orangtuanya dapat tinggal 

di rumah setiap hari ? Mengapa ? 

21. Apa yang sering adik lakukan di rumah ketika ditinggal orangtua adik 

bekerja ke luar kota ?  

22. Jelaskan apakah di dalam keluarga adik di terapkan peraturan (baik tertulis 

maupun tidak tertulis) ?  

23. Siapa yang paling dominan dalam mengambil keputusan di dalam 

keluarga? 

24. Siapa yang paling adik segani di dalam keluarga ? 

25. Siapa yang paling adik takuti di dalam keluarga ? 

26. Jelaskan apakah adik pernah dimarahi oleh orangtua ?  
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27. Jelaskan apakah adik pernah mendapatkan sanksi dari orangtua ?  

28. Jelaskan apakah adik pernah mendapatkan hadiah dari orangtua atas 

prestasi yang adik raih ?  

29. Jelaskan apakah adik pernah membangkang dengan orang tua ?  

30. Siapa yang sering menemani adik belajar ? 

31. Jelaskan apakah permintaaan adik selalu dipenuhi oleh orangtua ?  

32. Jelaskan apakah adik mencontoh sikap dan perilaku orangtua adik ?  
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Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN DAN SUBJEK PENELITIAN 

 

A. Orangtua yang Berprofesi sebagai Pemilik warteg 

1. Nama   : Rumiyati 

Umur  : 34 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Cabawan, RT.04/RW.02 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 

 

2. Nama   : Syamsuri 

Umur  : 40 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Cabawan, RT.04/RW.02 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 

 

3. Nama   : Tusliha 

Umur  : 39 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Cabawan, RT.03/RW.02 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 

 

4. Nama   : Syamsudin 

Umur  : 41 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Cabawan, RT.03/RW.02 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 

 

5. Nama   : Kurniti 

Umur  : 39 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Cabawan, RT.04/RW.02 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 
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6. Nama   : Astari 

Umur  : 49 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Cabawan, RT.04/RW.02 

Pekerjaan  : Tengkulak hasil bumi 

 

7. Nama   : Wahyudi 

Umur  : 48 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Margadana, RT.01/RW.04 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 

 

8. Nama   : Sumirah 

Umur  : 47 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Margadana, RT.01/RW.04 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 

 

B. Agen Sosialisasi Pengganti 

 

1. Nama   : Warmen 

Umur  : 65 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Cabawan, RT.04/RW.02 

Pekerjaan  : - 

 

2. Nama   : Ertikawati 

Umur  : 21 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : Cabawan, RT.04/RW.02 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

3. Nama   : Wahyuningsih 

Umur  : 26 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat   : argadana, RT.01/RW.04 

Pekerjaan  : Pemilik warteg 
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4. Nama   : Sariman 

Umur  : 68 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Cabawan, RT.03/RW.02 

Pekerjaan  : - 

 

5. Nama   : Kasirin 

Umur  : 39 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat   : Cabawan, RT.03/RW.02 

Pekerjaan  : Montir 

 

C. Anak Keluarga Pemilik warteg 

1. Nama   : Adinda Roehanatul Jannah 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 11 tahun 

Sekolah  : SDN Cabawan 1 

 

2. Nama   : Putri Asih Arum Jati 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 8 tahun 

Sekolah  : SDN Cabawan 1 

 

3. Nama   : Viona Putri Larasati 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 11 tahun 

Sekolah  : SDN Cabawan 1 

 

4. Nama   : Bayinatul Munawaroh 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 12 tahun 

Sekolah  : SDN Margadana 3 

 

5. Nama   : Ahmad Khoirul Anwar 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur   : 7 tahun 

Sekolah  : SDN Cabawan 1 
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D. Informan Pendukung 

1. Nama   : Dadang Saputra 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur   : 39 tahun 

Status  : Ketua RW.02 (Kelurahan Cabawan) 

Alamat  : Cabawan, RT.04/RW.02 

 

2. Nama   : Nurjannah 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 40 tahun 

Status  : Ketua RT.04/RW.02 (Kelurahan Cabawan) 

Alamat  : Cabawan, RT.04/RW.02 

 

3. Nama   : Syafii 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur   : 37 

Status  : Ketua RT.04/RW.02 (Kelurahan Margadana) 

Alamat  : Margadana, RT.04/RW.02 

 

4. Nama   : Muhayah 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 51 

Status  : Kepala Sekolah SDN Margadana 3 

Alamat  : Margadana, RT.03/RW.05 

 

5. Nama   : Susi Purwanti 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur   : 47 

Status  : Guru Kelas IV SDN Cabawan 1 

Alamat  : Sumur Panggang, RT.02/RW.02 
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Lampiran 3 
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