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Penelitian sebagaimana yang dilaporkan mengajukan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 

Pertama, bagaimanakah latar belakang sosial ekonom: 
anak-anak usia wajib sekolah? 

Kedua, jenis pekerjaan macam apakah yang banyak digelu 
ti oleh para pekerja usia wajib sekolah di atas, apakah 
bekerja di sektor domestik, industri, pertanian, jasa dan 
sebagainya? 

Ketiga, berapa besar penghasilan dan bagaiman3~ah 

pemanfaatan penghasilan tersebut~ 
Dengan demikian, secara gar is besar penelitian !'ll 

bertujuan untuk menggambarkan latar belakang sosial e~ no
mi pekerja usia wajib sekolah, macam pekerjaan yang dige!
uti, pola pemanfaatan penghasilan yang diterima dan PdG 

dangannya terhadap nilai kerja. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Popula

si penelitian ini adalah para pekerja usia wajib se~old~ 

di wilayah ini. Sedangkan penarikan sampelnya mengguna~ an 
teknik accidental sampling. Data penelitian dikumpul~an 

melalui tiga cara, yaitu wawancara langsung ke responden. 
melakukan observasi terhadap kehidupan pe~erja anak USia 
wajib sekolah dan melakukan koleksi data se~under. Data 
jang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjuU.an bahwa sebagian bes·;;,,
pekerja usia wajib sekolah yang diteliti berjenis kelamin 
laki-Iaki. Sedangkan umur responden rata-rata ber~ isar 
antara 10-14 tahun, yang sebagian besar berumur 10-11 
tahun. 
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Dari seg! status pendidikan, lebih dar! d~a pertiga 
responden masih sekolah. yang sebagian besar duduk di 
bangku sekolan dasar. Sedangkan yang sudah tida. seKolah 
lagi, umumnya telah menyelesaikan sekolah dasar, meskipun 
beberapa ada yan tidak tamat sekolan da.ar, 

Orangtua responden umumnya bekerja di sektor pertanian, 
yaitu sebagai buruh tani atau petani dengan luas lahan 
kurang dari 0,5 ha, Sedangkan penghasilan keluarga respon
den sebagian be.ar kurang dari 200.000 rupiah per bulan. 
Yang agak memprihatinkan, sebagian besar responden orang
tuanya mempunyai anak tiga. kenyataan ini menunjukkan 
bahwa kondisi kemiSkinan dan kesejahteraan keluarga re
sponden masih jauh dari memadai. 

Bidang kerja yang digeluti responden umumnya di sektor 
industri, karena sektor ini dianggap ada kepastian dalam 
hal upah, baik dari seg1 jumlan maupun waktunya. Oisamping 
itu, banyak juga yang bergerak di sektor 
perdagangan/jualan, karena bekerja di sektor ini dinilai 
pekerja waktunya sangat fleksibel, sehingga mereka tidak 
terikat waktu kerja secara pasti, Semen tara itu, sebagian 
pekerja yang bergerak di sektor Jasa umumnya didasarkan 
pertimbangan karena sektor ini tidak membutuhkan modal 
yang banyak dan tidak terikat waktu. 

dari pekerjaan-pekerjaan di atas, sebagian besar re
sponden dapat memperoleh penghasilan antara 50 sampai 
~urang dari 100 ribu per bulan. Penghasilan-penghasis\an 
responden umumnya dimanfaatkan untuk memen~hi kebutuhan 
mereka sendiri. Oi samping itu, hampir semua respond en 
menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disumbangkan 
pada orang tua atau keluarga; dan sebagian bahkan sempat 
ditabung. 

Para pekerja usia .ajib sekolah yang diteliti umumnya 
memandang nilai kerja sebagai suatu keharusan demi hidup. 
Meskipun begitu, tidak sedikit responden yang memandang 
bekerja hanya sebagai pengisi waktu luang. Yang menarik, 
sebagian pekerja memandang nilai kerja sebagai suatu 
kewajiban yang bersifat sakral, atas perintan Allah SWT. 

Seberapa Saran yang diajukan tim peneliti adalah. 
pertama, perlunya perlindungan dan penegakan hukum terha
dap pekerja usia wajib sekolah; kedua, perlu adanya ban
tuan baik dalam bentuk modal ke orangtua maupun beasiswa; 
~etiga, perlu diadakan kerJasama an tara pihak perusahaan 
dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka 
Bekolah-sekolah malam di daerah kantong-kantong industri. 
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KATA PENGANTAR 


Salah satu persolaan kependudukan yang sekarang ~enjadi 

perhatian serius semua pihak adalah pekerJa di bawah umu r . 

Penelitian ini dirancang untuk meneliti pe~erja di bawah 

umur, khususnya pekerja anak yang masih sekolah. Untu~ 

itv, penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meng

gambarkan latar belakang sosial ekonomi pekerja-peker]a 

usia wajib sekolah, jenis-jenis pekerjaan yang digeluti. 

penghasilan dan pola pemanfaatannya, serta pandangan 

~ereka terhadap nilai kerja. 

Atas terselesaikannya penelitian ini, agaknya bukan 

basa-basi Jika tim peneliti mengucapkan terimaksih seda

iam-dalamnya kepada Rektor Universitas Airlangga, khusus

nya Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang 

memberi kepercayaan ke~ada kami dengan diijinkannya tim 

peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan biaya Dana 

Rutin Universitas Airlangga. Tim peneliti juga mengucaphan 

terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu terlak

sananya penelitian ini 

Akhirnya. tim peneliti mengharapkan saran dari berbagai 

pihal< untuk perbaikan penelitian di masa-masa yang a~an 

datang. 

Tim Peneliti 
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