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MOTTO 
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SARI 

Saffanata, Afnada. 2017. Pola Pendidikan pada Anak dalam Struktur Keluarga 
Buruh Pabrik Kertas (Studi Kasus pada PT Pura Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. 
Kudus). Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Dra. Elly Kismini, M.Si. Drs. Totok Rochana, 

M.A. 117 halaman. 

Kata Kunci: Buruh, Peran Keluarga, Pola Pendidikan 
 

 Orangtua yang bekerja sebagai buruh pabrik kertas Pura Kudus disibukkan 

dengan pekerjaan dan aktifitas diluar rumah. Masalah yang timbul adalah 

hubungan orangtua dengan anak cenderung kurang intensif, karena keterbatasan 

dalam berinteraksi. Hubungan antara orangtua dengan anak hanya terjalin saat 

diluar jam kerja, sehingga perkembangan anak kurang diperhatikan. Oleh karena 

itu, ada keterlibatan keluarga besar untuk mengawasi perkembangan anak 

sehingga peran dalam mendidik anak dialihkan kepada angota keluarga lain. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui struktur keluarga buruh pabrik 

kertas Pura Kudus, (2) Mengetahui peran anggota keluarga buruh pabrik kertas 

Pura dalam mendidik anak, (3) Mengetahui pola pendidikan yang diterapkan 

keluarga buruh pabrik kertas Pura dalam mendidik anak. 

 Subjek penelitian ini yaitu keluarga buruh pabrik kertas Pura Kudus. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah keterlibatan keluarga besar dalam 

mendidik anak pada keluarga buruh pabrik kertas Pura Kudus. Sedangkan sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi. 

 Hasil penelitian menggambarkan bahwa: (1) Struktur keluarga buruh 

pabrik kertas Pura Kudus adalah keluarga besar yang terdiri dari tiga generasi 

yang meliputi kakek/nenek, bapak/ibu, anak, atau paman/bibi. Setiap anggota 

keluarga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi 

cara dalam mendidik anak, (2) Peran orangtua dalam mendidik anak, 

menggunakan cara pendidikan melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat. 

Sedangkan peran dari kerabat dalam mendidik anak menggunakan cara 

pendidikan melalui pembiasaan, nasihat, dan hukuman, (3) Orangtua buruh pabrik 

kertas cenderung menggunakan pola pendidikan sesuai dengan usia anak, 

sehingga pola pendidikan yang diterapkan bermacam-macam. Berbeda dengan 

anggota keluarga lain yang mayoritas menggunakan pola pendidikan permisif, 

yang cenderung acuh dengan anak atau memanjakan anak. 
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ABSTRACT 

Saffanata, Afnada. 2017. Pattern of Education in Children in Family Structure 
of Paper Factory Workers (Case Study at PT Pura Desa Jati Wetan Kec Jati 

Kudus Regency). Essay. Department of Sociology and Anthropology. Faculty of 

Social Science. Semarang State University. Dra. Elly Kismini, M.Si. Drs. Totok 

Rochana, M.A. 117 pages. 

Keywords: Education Pattern, Family Role, Labor 

Parents who works at Pura Kudus a paper factory already busy with their 

work and another activities in the outside of home. Problem that arises is the 

relationship between parents with their children tend to be less intensive, because 

of limitation in interacting. Relationship between parents and choldren is just 

happen in the free time outside working hours, so the child’s development is not 

enough attention. Therefore, a complicity from big family to monitoring the 

child’s development so that the role in educating is transferred to other family 

members. The purpose of this research are: (1) To know the structure of the 

workers of Pura Kudus paper factory, (2) To know the role of parents and 

relatives of Pura Kudus paper factory in educating their children, (3) To know the 

education system which applied by the family of the workers at Pura Kudus paper 

factory in educating their children. 

The subject of this research is the family of workers at Pura Kudus paper 

factory. Then the research method that used is qualitative method. The data in this 

research collected by doing interview, observation and documentation. Focus of 

this study is the complicity from big family in educating children in the family of 

the workers at Pura Kudus paper factory. While, the data source used is primary 

and secondary data. In this research, the data analysis technique is using 

tringulation analysis technique. 

The result of the research would be represent that: (1) The structure of the 

family of workers at Pura Kudus paper factory is a big family that composed by 

three generations whiches grandfather/grandmother (grandparents), father/mother, 

children and uncle/aunt. Each of the family member has a different background, 

thus affecting the way on educating children, (2) The role of parents in educating 

children, using education through exemplary, habituation and conseling. While 

the role of relatives family in educating children using education through 

habituation, conseling and punishmentt, (3) Parents of the workers of paper 

factory tend to use education system according to the age of the children, so that 

the system of education applied is various. Different from another family 

members who are mostly using permissive education patters, which is tend to be 

not pay attention to their children or spoiling the children. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia berkembang secara dinamis, selalu berubah mengikuti 

perkembangan zaman dan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

kehidupan. Damsar (2015:8) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dengan pendidikan, setiap orang akan 

mengalami perubahan dan proses menjadi dewasa. Proses pendewasaan ini 

tidak bisa terjadi secara langsung, melainkan perlu waktu yang panjang. 

Selain itu, pendidikan juga memberikan kondisi bagi setiap orang untuk 

memperluas pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup. 

Manusia adalah makhluk yang selalu tumbuh dan berkembang, karena 

itu pendidikan memiliki arti penting bagi kehidupan. Pendidikan yang 

diperoleh dapat memberi pengajaran untuk mempertahankan hidup. Setiap 

manusia pasti memerlukan bantuan dari orang lain dalam menjalani 

kehidupan dan mengawali hidup bermasyarakat dengan mengenal nilai dan 

norma yang berlaku dengan pendidikan melalui proses sosialisasi. Menurut 

tempatnya pendidikan dibedakan menjadi tiga atau sering disebut dengan 

tripusat pendidikan, yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan 

keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di dalam masyarakat.
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Masyarakat beranggapan bahwa sekolah menjadi tempat pendidikan 

yang utama untuk anak. Pada dasarnya pendidikan diperoleh sejak manusia 

lahir. Pendidikan awal tersebut didapatkan pada lingkungan keluarga. 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama bertujuan 

untuk membentuk kepribadian melalui pengenalan nilai dan norma yang ada 

di masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut merupakan tugas dan tanggung 

jawab keluarga salah satunya memberikan atau menciptakan kondisi di 

lingkungan keluarga yang dapat dipahami anak-anak untuk memperdalam 

makna-makna yang ada dalam lingkungan masyarakat. Keluarga harus 

membentuk anak menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin disini berarti anak 

memiliki pribadi atau perilaku sesuai dengan nilai norma yang berlaku. 

Pribadi seorang anak dapat dilihat dari perilaku dan perbuatan mereka. 

Pribadi anak yang baik akan memiliki perilaku yang baik, begitupun 

sebaliknya pribadi anak yang tidak baik akan memiliki perilaku yang tidak 

baik. Fenomena yang saat ini terjadi menunjukkan bahwa beberapa anak 

memiliki perilaku yang cenderung ke arah perilaku delikuen/menyimpang. 

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi perilaku anak. Kemajuan yang terjadi mempunyai 

dampak positif juga memilki sisi negatif yaitu memunculkan permasalahan 

baru. 

Idrus (2012) menegemukakan bahwa fenomena ini begitu jelas terlihat 

dari tayangan media elektronik. Misalnya, ungkapan-ungkapan di media 

masa, berbagai coretan pada dinding-dinding kota, spanduk yang dibawa para 
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demonstran semua cenderung menghujat, memaki, tanpa sedikitpun memuji 

atas jasa baik yang pernah dilakukan. Pada kalangan pelajar pun budaya malu 

sudah mulai luntur. Tanpa malu, banyak pelajar meng-upload (mengunggah) 

ke internet gambar saat bermesraan dengan pacar, tidak jarang dijumpai 

adegan yang hanya layak dilakukan oleh suami istri yang sah (yang nota bene 

berstatus pelajar). Hal tersebut menjadikan anak cenderung ke arah perilaku 

delikuen. 

Perilaku delikuen atau menyimpang berlangsung akibat minimnya 

pengawasan orangtua. Oleh karena itu, peran aktif orangtua dan keluarga 

dibutuhkan agar anak tetap terjaga, karena sekarang ini anak cenderung 

mendapatkan pengalaman dari lingkungan di luar keluarga. Cara orangtua 

memperlakukan anaknya akan berdampak pada perkembangan perilaku. Hal 

tersebut dikarenakan orangtua merupakan orang pertama bagi anak untuk 

mengenal lingkungan. Oleh karena itu, peran orangtua sangat berpengaruh 

terhadap moral anak, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materiil anak 

saja tetapi harus memenuhi kebutuhan pendidikan juga. Orangtua harusnya 

mampu memperhatikan anak-anaknya, karena di dalam keluarga berlangung 

interaksi orangtua dengan anak. Pentingnya peran orangtua dalam pendidikan 

anak bukan masalah yang sepele. Pendidikan merupakan modal utama bagi 

setiap anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat bahkan perkembangan 

zaman. 

Sayangnya, mayoritas orangtua tidak menyadari bahwa perannya 

sangat penting dalam mendidik anak. Orangtua seringkali mengutamakan 
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kebutuhan materiil anak meliputi pemenuhan fasilitas-fasilitas untuk anak 

daripada kebutuhan afektif. Sekarang ini orangtua lebih mementingkan 

tanggung jawabnya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Tanggung jawab mencari nafkah dibebankan kepada seorang kepala 

keluarga, namun sekarang ini tanggung jawab tersebut juga dijalankan oleh 

seorang ibu. Hal tersebut menunjukkan bahwa orangtua sekarang ini 

disibukkan dengan pekerjaannya. 

Keterbatasan waktu dengan anak memaksakan orangtua meninggalkan 

kewajibannya sebagai pendidik di rumah. Hal ini terjadi karena orangtua 

sibuk dalam dunia pekerjaan, terlihat dari aktivitas bekerja dari pagi hingga 

sore, atau hingga pagi lagi sehingga anak kurang mendapatkan pendidikan 

keluarga. Fungsi keluarga sebagai sarana pewarisan budaya dapat berkurang 

apabila hubungan orangtua dengan anak tidak lagi mendalam karena berbagai 

tuntutan dan kebutuhan hidup sehingga peran keluarga dalam membina 

kepribadian anak menjadi sangat mundur, tugas keluarga dalam membina 

dasar-dasar pendidikan kebiasaan menjadi sangat dangkal. Akibatnya 

perkembangan kepribadian anak terpengaruh oleh hal-hal yang berasal dari 

luar keluarga yang biasanya cenderung ke hal-hal negatif. Sama halnya 

dengan keluarga yang berprofesi sebagai buruh karena intensitas perjumpaan 

dengan anak kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada pekerja atau buruh pabrik 

kertas PT Pura Barutama Kabupaten Kudus. 

Buruh kertas yang bekerja di pabrik Pura ini memiliki sistem 

pembagian waktu kerja. Pembagian kerja pada pabrik PT Pura Barutama 
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Kudus ada 3 shift dalam waktu 24 jam. Pabrik dilengkapi dengan mesin-

mesin yang bekerja setiap hari sehingga memerlukan banyak tenaga kerja. 

Pabrik kertas ini menyerap tenaga kerja laki-laki maupun perempuan dan 

tidak ada perbedaan jumlah jam kerja. Fenomena tersebut menggambarkan 

buruh sebagai orangtua yang sibuk dalam pekerjaan, sehingga waktu 

mendidik anak-anaknya pun berkurang. Hal tersebut mengakibatkan adanya 

keterlibatan orang lain dalam mendidik anak. Orangtua yang sibuk bekerja 

seringkali menitipkan anak mereka kepada kerabat atau saudara-saudara 

dekat. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

mendalam mengenai keterlibatan kerabat atau saudara dalam mendidik anak, 

peran dari anggota keluarga dalam mendidik anak, dan penerapan pola 

pendidikan kepada anak dalam lingkungan keluarga buruh pabrik kertas. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pola 

Pendidikan pada Anak dalam Struktur Keluarga Buruh Pabrik Kertas (Studi 

Kasus pada PT Pura Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur keluarga buruh pabrik kertas PT Pura Kudus? 

2. Bagaimana peran masing-masing anggota keluarga buruh pabrik kertas PT 

Pura Kudus dalam mendidik anak? 
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3. Bagaimana pola pendidikan yang diterapkan masing-masing anggota 

keluarga buruh pabrik kertas PT Pura Kudus dalam mendidik anak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tersebut, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui struktur keluarga buruh pabrik kertas PT Pura Kudus. 

2. Untuk mengetahui peran masing-masing anggota keluarga buruh pabrik 

kertas PT Pura Kudus dalam mendidik anak. 

3. Untuk mengetahui pola pendidikan yang diterapkan masing-masing 

anggota keluarga buruh pabrik kertas PT Pura Kudus dalam mendidik 

anak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

informasi sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat, terutama dalam 

lingkungan keluarga buruh pabrik kertas tentang pentingnya peran 

orangtua dan keluarga besar dalam mendidik anak. Pengetahuan tentang 

peran masing-masing anggota keluarga dalam pola pendidikan anak 

diharapkan dapat menjadikan anak berperilaku sesuai nilai dan norma 

yang berlaku di masyarakat. 

2. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya 
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sosiologi dan antropologi dalam materi SMA kelas X Individu, 

Kelompok, dan Hubungan Sosial. Penelitian ini diharapkan juga dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat memberikan informasi 

untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan untuk menambah referensi bagi yang tertarik dengan kajian-

kajian mengenai keluarga, terutama pada keluarga buruh dalam mendidik 

anak. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan pengertian batasan masalah yang akan 

diteliti, sehingga dapat membantu peneliti untuk fokus pada permasalahan 

yang akan dibahas. Selain itu, batasan istilah digunakan untuk menegaskan 

istilah yang digunakan agar tidak ada kekeliruan dalam menafsirkan judul 

skripsi. Penegasan istilah yang dimaksud dalam skripsi ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pola Pendidikan 

Secara epistimologi pola diartikan sebagai cara kerja. Pola yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara atau upaya orangtua 

dalam mendidik anak. Pola pendidikan yang dimaksud adalah hubungan 

orangtua dengan anak yang berkaitan dengan cara atau bentuk yang 

digunakan dalam mendidik anak. Hubungan orangtua dengan anak dalam 

mendidik memiliki 3 pola yaitu pola otoriter, pola demokrasi, dan pola 

permisif. 
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2. Anak 

Menurut  Undang-Undang No.3 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

berada di kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya. Anak 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dari keluarga buruh 

kertas PT Pura Kudus yang berusia 5 -18 tahun. Hal tersebut, dikarenakan 

anak pada usia 5 tahun adalah usia prasekolah yang merupakan masa 

persiapan anak untuk menghadapi tugas-tugas dan yang paling menonjol 

dalam usia ini adalah usia meniru. Rifai (2016:41) mengemukakan bahwa 

masa kanak-kanak adalah usia sekolah dasar yang mana merupakan tahap 

berkelompok dan penyesuaian diri. Sedangkan masa remaja adalah 

periode perubahan, usia intuk mencari jati diri. Ketiga masa usia itulah 

yang mana anak memerlukan pemahaman mengenai nilai dan norma 

untuk bersosialisasi. 

3. Keluarga 

Berdasarkan hubungan darah, keluarga adalah kesatuan yang diikat 

oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan kesatuan 

sosial, keluarga adalah kesatuan yang diikat oleh adanya interaksi dan 

saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun mereka tidak 

terdapat hubungan darah (Syaiful, 2004:3). Keluarga merupakan 

kelompok terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari keluarga inti dan 

keluarga besar. Sedangkan, keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah keluarga besar yang terdiri dari tiga generasi meliputi 

kakek/nenek, bapak/ibu, kerabat, dan anak dari keluarga buruh pabrik 

kertas Pura Kudus. 

4. Buruh 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja 

atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalambentuk lain. Buruh yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah buruh pabrik kertas PT Pura Kudus yang sudah berkeluarga dan 

memiliki anak yang duduk di bangku sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Harmaini (2013) menjelaskan 

bahwa peran orangtua sangatlah kurang dalam memberikan kedamaian, 

ketenangan, kebahagiaan, tempat bertanya, dan tempat berlindung bagi anak-

anaknya. Peran orangtua yang terutama dalam penelitian adalah pemenuhan 

kebutuhan ekonomi, sedangkan kebutuhan psikologis atau kebersamaan tidak 

menjadi perhatian. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yani (2015) 

menjelaskan tentang pola asuh yang dilakukan oleh keluarga militer. Peran 

orangtua dalam keluarga militer melakukan pola pendidikan sesuai dengan 

latar belakang pekerjaan orangtua. Penelitian dari Harmaini, dkk (2014) 

menjelaskan bahwa peran ayah bukan hanya sebagai kepala rumah tangga 

yang mencari nafkah untuk keluarga. Selain itu, peran ayah juga diperlukan 

dalam mendidik anak. Pola pendidikan pada anak bukan hanya menjadi tugas 

ibu, untuk melahirkan anak yang bermoral baik perlu adanya kerjasama 

antara orangtua. 

Sedangkan penelitian selanjutnya tentang “Beyond the Nuclear 

Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds” oleh Vern 

L. Bengtson (2001). Penelitian tersebut berlokasi di Amerika. Penelitian ini 

menjelaskan tentang keluarga yang ada di masyarakat Amerika semakin
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beragam struktur dan fungsinya. Struktur keluarga yang ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu dua model keluarga inti. Keluarga inti yang ditemukan adalah 

keluarga yang terdiri dari dua orangtua biologis dari anak-anak atau yang disebut 

keluarga multigenerasi. Hal tersebut menjadikan pola pendidikan yang tidak 

teratur. 

Penelitian tentang “The Good Father: African American Fathers Who 

Positively Influence the Educational Outcomes of Their Children” oleh 

Ransaw (2014) menunjukkan bahwa struktur keluarga dan peran ayah 

Amerika Afrika (anglo) masih memberikan pendidikan serta saran dalam 

kehidupan anak-anak hingga perguruan tinggi. Selain mencari nafkah untuk 

keluarga, ayah masih memperhatikan perkembangan anak dengan 

menggunakan komunikasi yaitu ada dua arah. Pertama, ayah memanfaatkan 

waktu dengan anak-anak untuk membahas masalah di sekolah, dan untuk 

mengelola saran. Kedua, menggunakan alat komunikasi untuk memberikan 

bentuk-bentuk pengasuhan. 

Penelitian dari Harmaini hanya bertumpu pada peran orangtua dalam 

mendidik anak, tetapi peran tersebut tidak dijalankan dengan baik. Sedangkan 

penelitian dari Putri dan Yani memunculkan pola pendidikan yang dilakukan 

oleh orangtua sesuai dengan latar belakang pekerjaan. Penelitian-penelitian 

tentang pola pendidikan pada anak dalam keluarga, umumnya hanya melihat 

pola pendidikan yang dilakukan oleh orangtua, padahal pola pendidikan anak 

bisa dilakukan oleh selain orangtua. 
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Penelitian yang disusun ini memiliki persamaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu membahas mengenai peran keluarga dalam mendidik anak, 

sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas mengenai keterlibatan 

keluarga besar dalam mendidik anak dan mengenai pola pendidikan pada  

anak dalam lingkungan keluarga buruh pabrik kertas PT Pura Barutama 

Kudus. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan pola 

pendidikan pada anak dalam lingkungan keluarga buruh pabrik kertas. 

1. Pengertian Pendidikan 

Batasan pengertian pendidikan Langeveld (dalam Munib, 

2011:26) adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa 

kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu 

kedewasaan. Ada beberapa konsepsi dasar mengenai pendidikan yang 

akan dilakukan, yaitu: 

a. Pendidikan berlangsung seumur hidup (life long education) yang 

berarti usaha pendidikan dimulai sejak manusia lahir dari kandungan 

ibunya sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima 

pengaruh dan bisa mengebangkan dirinya. Konsep pendidikan 

sepanjang hayat berarti pendidikan tidak identik dengan sekolah 

Pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. 

b. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh 

memonopoli segalanya, melainkan bersama dengan keluarga dan 
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masyarakat berusaha agar pendidikan mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

c. Bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena 

pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian 

yang berkembang. Handerson (dalam Munib, 2011:26) 

mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang tidak 

dapat dielakkan oleh manusia, suatu perbuatan yang tidak boleh 

tidak terjadi, karena pendidikan itu membimbing generasi muda 

untuk mencapai suatu generasi yang lebih baik. 

Membicarakan pendidikan pasti akan berhubungan dengan kata 

mendidik yaitu melakukan suatu tindakan. Mendidik menunjukkan adanya 

komunikasi antara dua orang atau lebih. Criyns dan Reksosiswoyo (dalam 

Munib, 2010:29) menjelaskan bahwa mendidik adalah pertolongan yang 

diberikan oleh siapapun yang bertanggungjawab atas pertumbuhan anak 

untuk membawanya ke tingkat dewasa. Maka mendidik juga dapat 

diartikan membantu anak dengan sengaja (melalui kegiatan membimbing, 

membantu) agar ia menjadi manusia dewasa, susila, bertanggungjawab, 

dan mandiri. 

Dewasa ialah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara 

pedagogis yaitu apabila anak telah menyadari dan mengenal diri sendiri 

atas tanggung jawab sendiri. Kedua, secara biologis yaitu apabila 

seseorang telah dapat mengadakan keturunan dengan pertolongan jenis 

kelamin lain, yaitu saat seseorang telah akil balig. Dewasa psikologis 
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berarti apabila fungsi-fungsi kejiwaan anak telah matang, seperti: 

kematangan sosial, moral, dan semacamnya, dan dewasa sosiologis apabila 

anak telah memenuhi syarat untuk hidup bersama yang telah ditentukan 

masyarakat, seperti sudah dapat saling menghormati, saling menghargai, 

saling membantu, hidup harmonis, dan mau membela kepentingan 

bersama. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa pendidikan sudah melekat 

pada diri seseorang sejak mereka lahir hingga akhir hayat mereka. 

Pendidikan yang dimaksud adalah usaha mengembangkan potensi yang 

dimiliki seseorang agar menjadi generasi yang lebih baik. Pendidikan 

bukan hanya sekedar menyerahkan anak pada lingkungan sekolah tetapi 

pendidikan juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. 

2. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan merupakan gambaran atau pandangan hidup 

manusia baik secara perorangan ataupun secara kelompok (bangsa dan 

negara). Pendidikan di suatu negara memiliki tujuan yang berbeda dengan 

tujuan pendidikan di negara lainnya, sebab disesuaikan dengan dasar 

negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut. Tugas 

pendidikan adalah untuk membentuk generasi yang baik, manusia-

manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang 

memiliki kepribadian yang lebih baik. Pendidikan seringkali dikaitkan 

dengan nilai-nilai dan norma-norma. Nilai hidup yang berlaku di 

masyarakat akan menggambarkan pendidikan mereka. 
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Pendidikan secara khusus diartikan sebagai suatu bimbingan yang 

dilakukan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai 

kedewasaanya. Pengertian kedewasaan masyarakat satu dengan 

masyarakat lain akan berbeda. Secara umum, terdapat beberapa indikator 

dari manusia dewasa, anataa lain: 

a. Manusia yang mandiri, dapat hidup sendiri, mengambil keputusan 

sendiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. 

b. Bertanggung jawab kepada perbuatannya, dan dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatannya. 

c. Telah mampu memahami norma-norma serta moral dalam kehidupan 

dan sekaligus berkesanggupan untuk melaksanakan norma serta moral 

tersebut, dalam hidup dan kehidupannya yang dimanifestasikan dalam 

kehidupan bersama. 

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki Pancasila 

sebagai dasar negara, sehingga Pancasila dijadikan pedoman atau 

pandangan hidup dalam bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Kegiatan pendidikan dilakukan 

untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang 

lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

3. Pengertian Lingkungan Pendidikan 

Salah satu komponen yang menentukan keberhasilan pendidikan 

adalah lingkungan yang berarti suatu kesatuan ruang yang didalamya 

terdapat semua benda serta makhluk hidup termasuk manusia dan 
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perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan 

makhluk lain. Sedangkan lingkungan pendidikan diartikan sebagai 

lingkungan tempat dilaksanakannya proses pendidikan atau berbagai 

faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga ranah, yaitu pendidikan 

formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Ketiga 

lingkungan pendidikan tersebut, dikenal dengan tripusat pendidikan. 

 

Tabel 2.1 Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan       
Pendidikan Informal 

 

Pendidikan Formal Pendidikan 
Nonformal 

Pendidikan 
Informal 

1. Penyelenggaran 

proses pendidikan 

di gedung sekolah 

2. Peserta didik 

dituntut persyaratan 

tertentu 

3. Kurikulum jelas 

sesuai jenjang yang 

ditempuh 

4. Materi berjenjang 

dan bersifat 

cenderung 

akademik 

5. Penyelenggaraan 

proses pendidikan 

relatif lama 

6. Ada persyaratan 

formal bagi 

pendidiknya 

7. Ujian seraga dan 

formal 

Dapat dilakukan di luar 

gedung sekolah 

 

Kadang-kadang ada 

persyaratan 

 

Kurikulum tidak 

memiliki jenjang yang 

jelas 

Materi tergantung pada 

kebutuhan 

 

 

Penyelenggaraan relatif 

singkat 

 

Tidak harus memenuhi 

persyaratan formal 

 

Ujian bersifat khusus 

Dapat dilakukan 

dimana saja 

 

Tidak ada 

persyaratan 

 

Tidak ada kurikulum 

 

 

Tidak ada materi 

khusus 

 

 

Tidak ada batas 

waktu 

 

Tidak ada 

persyaratan 

 

Tidak mengenal 

ujian 

 

Sumber: Pengantar Ilmu Pendidikan, UNNES Press, 2010 
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Pada tabel 2.1 menjelaskan mengenai pendidikan formal, 

nonformal dan pendidikan informal yang ditinjau dari beberapa aspek. 

Philip H. Coombs (dalam Munib, 2010:72) mengemukakan bahwa 

pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terpogram tidak 

berstruktur, berlangsung kapan pun dan dimana pun seperti di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Pendidikan formal adalah pendidikan 

terprogram, berstruktur dan berlangsung di persekolahan, sedangkan 

pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berstruktur, berprogram 

dan berlangsung di luar sekolah. 

4. Keluarga sebagai Pendidikan Informal 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan bagi anak yang 

termasuk dalam pendidikan informal. Selain dari lingkungan keluarga, 

pendidikan informal didapat dari berbagai pengalaman sehari-hari. Uraian 

dari tabel 2.1 menjelaskan, bahwa yang membedakan pendidikan informal 

dengan jenis pendidikan yang lain berada pada kegiatannya atau proses. 

Pendidikan di lingkungan keluarga tidak bersifat sistematis atau 

terstruktur, berbeda dengan pendidikan formal yang kegiatannya bersifat 

sistematis dan terstruktur. 

Pendidikan formal memberikan materi berjenjang dan cenderung 

bersifat akademik, artinya terdapat suatu tingkatan yaitu Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Keatas hingga Perguruan 

Tinggi. Sedangkan pendidikan informal, tidak mengenal jenjang. 

Pendidikan di lingkungan keluarga pun lebih menekankan pada nilai 
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religius, nilai moral, dan nilai sosial, yang mana nilai-nilai tersebut 

diajarkan pada anak sejak dini. 

5. Pengertian Keluarga 

Mac Iver dan Page (dalam Khairuddin, 2002:3) mengemukakan 

bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari suatu 

hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang 

berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Keluarga 

merupakan kelompok terkecil dari masyarakat. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa masyarakat terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai 

perbedaan satu dengan yang lain. 

Keluarga dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti (nuclear family) 

dan keluarga besar (extended family). Keluarga inti merupakan keluarga 

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin. Sedangkan 

keluarga besar adalah keluarga yang lebih dari satu generasi yaitu terdiri 

dari suami, istri, anak, ditambah juga dengan nenek, kakek, paman, bibi, 

dan saudara-saudara lain. Keluarga sebagai suatu hubungan yang 

berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak pastinya 

didalamnya memiliki sebuah proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan 

proses individu belajar menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan 

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi yaitu 

untuk menanamkan nilai dan norma dalam diri individu. Proses sosialisasi 

yang berlangsung memiliki kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan 

belajar, penyesuaian diri dengan lingkungan, dan pengalaman mental. 
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6. Fungsi-fungsi Keluarga 

Keluarga merupakan tempat sosialisasi primer bagi anak untuk 

menjalani kehidupan. Tahap pertama ini bertujuan untuk membentuk 

kepribadian dan tingkah laku anak, karena itu keluarga mempunyai peran 

dan tanggung jawab yang besar dalam pendidikan anak. Keluarga menjadi 

tempat mewariskan nilai-nilai budaya, dan menjadi tempat pemenuhan 

kebutuhan setiap anggotanya. Selain itu, keluarga memiliki fungsi untuk 

melahirkan dan memelihara anak, memberi dan menerima kasih sayang, 

aktivitas ekonomi, pendidikan, rekreasi, pendidikan dan agama 

(Khairuddin 2002:48). Oleh sebab itu, terdapat fungsi-fungsi di dalam 

keluarga antara lain: 

1. Fungsi biologis 

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak yang mana 

menjadi dasar kelangsungan hidup masyarakat. Namun, fungsi ini 

mengalami perubahan, keluarga sekarang ini cenderung memiliki 

jumlah anak yang sedikit karen dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

2. Fungsi afeksi 

Keluarga menjadi tempat interaksi antara orangtua dengan 

anak. Hubungan yang penuh dengan kasih sayang ini terlahir karena 

tali persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, dan 

persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Fungsi afeksi menjadi 

faktor penting bagi perkembangan anak. 
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3. Fungsi sosialisasi 

Sosialisasi merupakan proses belajar untuk menanamkan nilai 

dan norma yang berlaku bagi anak. Keluarga sebagai agen sosialisasi 

mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan kepribadian 

anak. 

4. Fungsi ekonomi 

Orangtua menjadi anggota keluarga yang bertanggungjawab 

dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu, juga berperan untuk 

mengatur keuangan guna memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang 

akan datang. 

5. Fungsi proteksi 

Orangtua memiliki tugas yang penting untuk menjaga keluarga 

terutama dalam hal melindungi anak dari hal-hal yang tidak baik, 

sehingga setiap anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa 

aman. 

6. Fungsi pendidikan 

Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar, 

sehingga orangtua memiliki tugas untuk mendidik anak, dan 

mempersiapkan masa depannya. Selain itu, juga membantu anak 

untuk mencapai kedewasaan. 
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7. Fungsi rekreasi 

Fungsi rekreasi tidak harus selalu dikatikan dengan bertamasya 

ke suatu tempat, tetapi yang penting adalah bagaimana menciptakan 

suasana yang menyenangkan dalam keluarga. 

8. Fungsi religius 

Selain menjadi lembaga untuk menanamkan pendidikan moral, 

keluarga berfungsi untuk memperkenalkan agama kepada anak. 

Pendidikan agama merupakan dasar setiap individu untuk bertindak 

dalam menjalani kehidupan. 

7. Pola Pendidikan Keluarga 

Pola pendidikan keluarga merupakan suatu bentuk atau cara yang 

ditujukkan kepada anak oleh orangtua untuk mendidik, membimbing, 

mengarahkan, serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai 

dengan nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Kedudukan tertinggi dalam keluarga adalah orangtua. Peran orangtua 

dalam keluarga sangatlah penting terutama dalam mendidik anak 

sehingga kemampuan dan keterampilan harus dimiliki untuk mengurus 

anak. Metode atau cara yang dilakukan dalam proses mendidik anak yaitu 

keteladan, pendidikan kebiasaan, nasihat, pengawasan hukuman dan 

hadiah. 

Elizabeth B. Hurlock (dalam Ihromi, 2004:51) menjelaskan 

bahwa ada tiga tipe pola sosialisasi yang digunakan orangtua dalam 

mendidik anak, diantaranya: 
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Tabel 2.2 Indikator-indikator Pola Pendidikan Otoriter, Pola  
Demokratis, dan Pola Permisif 

 

No. Pola Pendidikan Indikator 

1. Otoriter a. Peraturan dan pengaturan yang keras (kaku) 

b. Pemegang semua kekuasaan adalah orangtua 

c. Anak tidak mempunyai hak untuk berpendapat 

d. Hukuman dijadikan alat jika anak tidak 

menurut 

e. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku 

seperti orangtua 

2. Demokratis a. Peraturan dari orangtua lebih luwes 

b. Menggunakan penjelasan dan diskusi dalam 

berkomunikasi dengan anak 

c. Adanya sikap terbuka antara orangtua dan 

anak 

d. Adanya pengakuan orangtua terhadap 

kemampuan anak-anaknya 

e. Memberi kesempatan untuk tidak bergantung 

dengan orangtua 

3. Permisif a. Orangtua tidak memberikan aturan atau 

pengarahan kepada anak 

b. Kontrol orangtua sangat lemah 

c. Orangtua mendidik anak secara bebas 

d. Orangtua tidak memberikan bimbingan yang 

cukup 

e. Semua yang dilakukan anak sudah benar tidak 

perlu diberikan teguran 

Sumber: Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 1996. 

 

 

a. Pola Otoriter 

Pola otoriter adalah pola yang mana orangtua memiliki 

peraturan-peraturan yang tegas dalam mendidik anak. Tipe pola asuh 

ini adalah tipe orangtua yang memaksakan kehendak sehingga, 

menjadi pengendali dan pengawas dalam keluarga. Setiap peraturan 

yang ada harus ditaati dan apabila melanggar akan mendapat 

hukuman. Pola ini tidak ada pujian bagi anak, apabila telah menaati 
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atau melaksanakan peraturan yang ada. Orangtua cenderung tidak 

terbuka terhadap pendapat anak dan sulit menerima saran. Keluarga 

tipe otoriter ini cenderung menyelesaikan suatu masalah dengan 

keputusan yang memaksa dan sepihak (tidak ada musyawarah). 

b. Pola demokratis 

Ciri-ciri dari pola demokratis yaitu orangtua mendorong anak 

untuk membicarakan apa yang diinginkan, adanya kerjasama antara 

orangtua dan anak, adanya bimbingan dan pengarahan, adanya kontrol 

yang tidak kaku, dan adanya keterbukaan namun bertanggungjawab 

dan mandiri. Jadi, orangtua selalu melakukan diskusi dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Orangtua akan memberi 

hukuman yang tidak kasar apabila anak menolak atau tidak menaati 

peraturan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan peraturan yang ada 

maka, orangtua memberikan pujian. 

c. Pola Permisif 

Orangtua bersikap memberikan atau mengizinkan setiap tingkah 

laku anak, dan tidak pernah memberikan hukuman kepada anak. 

Orangtua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat, 

tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orangtua, kontrol dan 

perhatian orangtua kurang, anak bingung dan berpotensi salah arah. 
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B. Teori Struktural Fungsionalisme Robert K. Merton 

Merton melihat tiga postulat dasar analisis fungsionalis. Pertama, 

postulat kesatuan fungsional masyarakat yang mana bagian-bagian dari 

sistem sosial saling bekerja sama untuk mencapai keselarasan tanpa adanya 

konflik berkepanjangan. Kedua yaitu fungsionalisme universal, postulat ini 

menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan memiliki fungsi-

fungsi positif dan yang ketiga adalah postulat indispensabilitas. Postulat ini 

menerangkan bahwa dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek materiel, 

dan kepercayaan memenuhi fungsi yang harus dilaksanakan. 

Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan 

perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Sasaran 

teori struktural fungsionalisme ini adalah peran sosial, pola institusional, 

proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, 

organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial 

dan sebagainya. (Merton, 1949/1968:104) 

Teori Merton memiliki perbedaan dari pemikiran pendahulunya yaitu 

Talcott Parson. Tokoh fungsionalis struktural awal cenderung menekankan 

kepada fungsi-fungsi struktur atau lembaga sosial. Merton dalam teori ini 

menekankan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam 

berperilaku dan menekankan pada tindakan-tindakan yang berulang yang 

berkaitan dengan bertahannya sistem sosial. Fokus dari teori struktural 

fungsionalisme adalah fungsi-fungsi sosial, sedangkan struktur sosial menurut 

Merton adalah rangkaian hubungan sosial yang teratur dan memiliki 
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pengaruh antar anggota masyarakat atau kelompok tertentu yang melibatkan 

anggota di dalamnya. Akan tetapi, fakta sosial yang ada dapat memiliki 

konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial lainnya. Oleh karena itu, 

Merton mengembangkan ide mengenai disfungsi yang mana setiap struktur-

struktur yang ada dalam suatu lembaga sosial memiliki peran untuk mencapai 

keselarasan, namun juga memiliki konsekuensi negatif. 

Selain itu, Merton juga mempunyai ide nonfungsi yaitu konsekuensi-

konsekuensi tidak relevan dengan sistem sosial, yang mana konsekuensi ini 

tidak memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat. Merton juga memiliki 

konsep fungsi nyata yang artinya disengaja dan fungsi laten bersifat tidak 

disengaja. Arti konsep tersebut adalah setiap tindakan mempunyai 

konsekuensi yang disengaja maupun tidak disengaja.  

Menurut teori ini, keluarga merupakan sebuah sistem sosial yang 

terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama 

lain. Berdasarkan pandangan fungsionalis, keluarga merupakan sebuah 

kesatuan atau kelompok yang masing-masing anggota bekerja sama dalam 

suatu cara sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan keluarga 

maupun di masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa semua struktur adalah 

fungsional bagi suatu masyarakat. Sebuah peristiwa atau keadaan dalam 

masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan yang dialami dapat 

terjadi secara bertahap maupun secara cepat. Teori ini memusatkan perhatian 

pada masyarakat yang menuju keseimbangan, begitupun pada keluarga. 
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Keluarga dipandang sebagai suatu sistem kerja yang seimbang. 

Perubahan-perubahan yang terjadi akan mengganggu keseimbangan dalam 

keluarga, namun kemudian akan membuat keseimbangan baru. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi dapat menjadi fungsional atau disfungsional pada saat 

dan tempat yang berbeda. Salah satu sasaran teori struktural fungsionalisme 

adalah peran sosial yang berguna untuk mengamati peran-peran yang 

dijalankan dari struktur yang ada dalam keluarga. Setiap anggota keluarga 

memiliki peran dalam sebuah keluarga yang mana peran tersebut bukan 

hanya mempunyai peran positif namun juga mempunyai peran negatif. 

C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

Pola pendidikan dalam 

keluarga buruh pabrik 

kertas 

Keluarga Inti Keluarga Besar 

Peran kakek/nenek, 

bapak/ibu, paman/bibi 

dalam mendidik anak 

Penerapan pola 

pendidikan pada anak 

Teori Struktural 

Fungsional 
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Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan ditelti. Konsep-

konsep yang akan dijelaskan dalam penelitian ini mengenai pola pendidikan 

pada anak dalam lingkungan keluarga buruh pabrik kertas Pura Barutama. 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar 

mengenal lingkungan keluarganya maupun lingkungan sekitar. Lingkungan 

keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang menjadi kelompok 

pertama untuk anak belajar menjadi anggota dari suatu kelompok. Selain itu, 

keluarga merupakan kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 

Anggota keluarga memiliki peran sesuai dengan tugasnya, terutama 

peran dalam mendidik anak. Perkembangan anak terbentuk pertama kali pada 

lingkungan keluarga, sehingga hubungan orangtua dan anak sangatlah 

penting. Setiap keluarga pasti memiliki hubungan antara orangtua dan anak, 

begitupun dalam keluarga buruh pabrik kertas Pura. Keluarga buruh 

merupakan keluarga yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk 

melangsungkan kehidupannya. Buruh yang bekerja pada sebuah perusahaan 

cenderung mengikuti jam kerja yang sudah disesuaikan oleh pihak 

perusahaan. Oleh karena itu, seringkali orangtua yang bekerja sebagai buruh 

pabrik kertas di PT Pura sedikit memiliki waktu dengan anak-anak. 

Keterbatasan waktu bersama anak menyebabkan kurangnya perhatian 

dan pengawasan terhadap perkembangan diri anak. Orangtua yang sibuk 

bekerja akhirnya melimpahkan perannya pada anggota keluarga lain. Struktur 
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keluarga buruh yang merupakan keluarga besar, membuat peran anggota 

keluarga memiliki peran yang penting dalam mendidik anak. Anggota 

keluarga menjalankan perannya denngan menerapkan pola pendidikan yang 

berbeda-beda. Pola pendidikan anak yang seperti itu terdapat di lingkungan 

keluarga buruh pabrik kertas Pura Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, 

Kabupaten Kudus. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Struktur keluarga yang ada dalam lingkungan keluarga buruh pabrik 

kertas Pura Kudus adalah keluarga besar yang terdiri dari tiga generasi 

meliputi kakek/nenek, bapak/ibu atau bude, dan anak. Mayoritas 

keluarga buruh pabrik kertas Pura tidak tinggal dalam satu rumah. 

Rumah antar anggota keluarga berdekatan, sehingga orang tua 

mempercayakan saudaranya untuk mendidik anak. 

2. Keluarga buruh pabrik kertas Pura mendidik anak dengan menerapkan 

pendidikan melalui keteladanan, pembiasaan, dan nasihat. Orangtua 

buruh pabrik kertas Pura tidak membiasakan mendidik anak melalui 

pemberian hadiah dan hukuman, namun kakek/nenek membiasakan 

anak dengan memberikan hadiah. 

3. Orangtua buruh pabrik kertas Pura menerapkan pola pendidikan 

otoriter, demokratis, dan permisif kepada anak sesuai usia. Sedangkan 

anggota keluarga lain menggunakan pola permisif dalam mendidik 

anak.  

B. Saran 

1. Bagi orangtua yang bekerja sebagai buruh pabrik kertas Pura, 

diharapkan dapat memanfaatkan waktunya untuk memberikan 

pemahaman dan arahan kepada anak tentang nilai dan norma yang ada
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di masyarakat dan dapat meluangkan waktu bersama anggota keluarga 

lain untuk membicarakan perkembangan anak saat ditinggal bekerja. 

2. Bagi kerabat dari keluarga buruh pabrik kertas Pura, diharapkan agar 

lebih memperhatikan perkembangan anak melalui pola pendidikan 

yang diterapkan. 
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