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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi terkecil didalam 

masyarakat. Keluarga terdiri dari orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak. 

Orang tua harus membiasakan akhlak yang baik, karena kebiasaan mempunyai 

peranan yang penting dalam pembentukan perilaku. Jika Ayah dan ibu 

merupakan teladan dan idola yang baik bagi anak – anaknya, maka anak – 

anaknya akan mengikuti bagaimana kebiasaan dan perilaku ayah dan ibunya. 

Orang tua juga bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku anak, 

dalam kebanyakan kasus dari berbagai keburukan etika yang dilakukan oleh 

anak sumbernya dipandang berasal dari kelalaian para orangtua dalam 

mengawasi anak mereka. Orang tua hanya berfokus kepada hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan dan memenuhi kebutuhannya tanpa sadar mereka 

telah menyampingkan hubungan yang baik dan pengawasan terhadap aktivitas 

anak.  

Saat ini banyak kita temui orang tua yang sibuk dengan kerjaannya 

sehingga menelantarkan anaknya, ada juga orang tua yang salah menunjukkan 

kasih sayang kepada anaknya yaitu dengan memanjakan anaknya dengan 

materi – materi atau memfasilitasi anaknya dengan fasilitas mewah. terkadang 

anak diberi uang saku atau uang jajan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan 

orang tua tidak mempedulikan penggunaan uang tersebut.  
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Memberi uang saku adalah kebiasaan yang berlaku dari orangtua 

kepada anaknya. Kebiasaan ini bisa melatih anaknya untuk menghargai 

nikmat harta dan mengelolanya dengan baik, dan melatihnya untuk 

membelanjakan uangnya secara seimbang, tidak boros, dan tidak pelit apabila 

orangtuanya memberinya pengarahan. Namun saat ini banyak orang tua yang 

memberikan uang saku atau uang jajan secara berlebihan kepada anaknya 

karena adanya kemampuan materi orang tua anak tersebut. Anak – anak harus 

diawasi dalam menggunakan uang saku, agar mereka tidak menggunakannya 

untuk hal – hal yang bisa membahayakan mereka, terutama pada usia remaja.
1
 

Bandar Sei Kijang merupakan kecamatan yang tingkat ekonomi 

masyarakatnya menengah keatas, karena masyarakat kecamatan Bandar Sei 

Kijang pada umumnya berprofesi sebagai petani kelapa sawit dan karet, 

Aparatur Sipil Negara, karyawan perusahaan, dan lain – lain, karena ekonomi 

yang mapan tersebut membuat orang tua dikecamatan ini mampu memberikan 

uang saku atau uang jajan berlebihan kepada anaknya. 

Memberi uang saku yang berlebihan kepada anak dapat merangsang 

anak untuk jajan berlebihan, bukan hanya merangsang anak untuk jajan 

berlebihan tapi juga mengajarkan anak hidup boros an bermewah – mewahan 

an menjadi pemicu timbulnya perilaku konsumtif. 

pengamatan yang penulis lakukan di SMAN 1 Bandar Sei Kijang, 

penulis masih menemukan adanya siswa yang diberikan uang jajan berlebih 

oleh orang tuanya. Penulis juga mewawancarai beberapa orang siswa, dari 

hasil wawancara tersebut penulis mendapat informasi bahwa mereka diberi 
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uang saku atau uang jajan perhari dan ada juga yang perminggu. Dan uang 

saku atau uang jajan yang diberi orang tua merekapun jumlahnya berbeda, ada 

yang  Rp.15.000/hari, Rp. 20.000/hari, Rp. 25.000/hari bahkan ada yang 

Rp.100.000/minggu. 

Penulis melihat siswa diantar jemput kesekolah oleh orang tua mereka 

sendiri atau bus perusahaan dan penulis juga menanyakan harga makanan 

dikantin sekolah. jika mereka diantar jemput kesekolah oleh orang tua mereka 

atau menggunakan bus perusahaan maka uang saku atau uang jajan siswa 

tersebut hanya digunakan untuk jajan saja tidak ada digunakan untuk 

membayar ongkos kesekolah. Harga makanan dikantin rata – rata Rp.5000 

sampai Rp.7000/porsi, dan penulis melihat ada siswa yang membawa 

makanan dari rumah. 

Penulis mewawancarai siswa yang bernama Zhulvan Wahyudi siswa 

kelas XII IPA, Zhulvan mengatakan bahwa dia diberikan uang saku atau uang 

jajan sebesar Rp.20.000/harinya, dia kesekolah diantar dan dijemput oleh 

orang tuanya, membawa makanan dari rumah dan setiap harinya uang 

jajannya tersisa minimal Rp.7000 dan sisa uang saku atau uang jajannya 

kadang digunakan untuk membeli jajan dirumah, bayar main futsal, main PS, 

dan digunakan untuk membeli paket internet smartphonenya. 

Penulis juga mewawancarai siswa yang bernama Resia Hati Putri 

siswa kelas X, Resia mengatakan bahwa dia diberikan uang saku atau uang 

jajan sebesar Rp.25.000/harinya, dia kesekolah membawa motor sendiri 

bersama temannya. menggunakan uang saku atau uang jajan tersebut untuk 
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membeli BBM untuk motornya 2 hari sekali, dan sisa uang saku atau uang 

jajannya minimal Rp.10.000 dan sisa uang saku atau uang jajan tersebut 

digunakan untuk membayar uang jula-jula, membeli pulsa atau accecoris, 

membeli makanan jika ngumpul bersama temannya setelah pulang sekolah, 

ataupun membeli barang – barang yang dijual temannya disekolah. 

Setiap keluarga berapapun anggarannya, dapat memberikan uang saku 

kepada anaknya meskipun sedikit. Namun dalam memberikan uang saku ada 

hal – hal yang harus diperhatikan yaitu disaat memberinya uang saku orang 

tua harus membebaskannya menggunakan uang itu sesuai kebutuhannya 

namun orang tua harus mengawasi apa yang dibelinya, pengetahuan akan apa 

yang dibelinya dengan uang sakunya adalah penting. Jika orang tua 

mengetahui bahwa anak membelanjakan seluruh uang sakunya untuk teman 

seusianya agar ia dapat menarik perhatian dan mendapatkan teman baru, orang 

tua harus mencari penyebabnya dan anak mempertanggungjawabkan sendiri 

uang yang ia belanjakan.jika anak ingin bisa seperti teman – teman seusianya 

yang memiliki barang – barang yang tidak sesuai dengan uang saku yang ia 

terima, ia harus diberi tahu untuk membelinya dengan uang sakunya sendiri 

dengan cara menabung.dari hasil wawancara penulis dengan 2 orang siswa 

tadi penulis berpendapat bahwa pengawasan orang tua terhadap uang saku 

yang mereka dapatkan sangatlah rendah hal itu dibuktikan masih ada anak 

yang menggunakan uang sakunya untuk hal – hal yang tidak mereka butuhkan 

atau hal – hal yang tidak bermanfaat. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, maka penulis 

menemukan gejala- gejala sebagai berikut: 
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1. Masih ada orang tua yang memberikan uang jajan berlebihan kepada 

anaknya. 

2. Masih ada anak yang diberikan fasilitas-fasilitas mewah seperti HP 

canggih, barang bermerk, dan motor. 

3. Masih ada anak yang menggunakan uang saku atau uang jajan untuk 

membeli barang atau jasa yang tidak mereka butuhkan 

Berdasarkan gejala- gejala yang ditemukan penulis, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat masalah denagan judul “Analisis Tentang 

Pengawasan Orang Tua Dalam Penggunaan Uang Saku Siswa di SMAN 1 

Bandar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten 

Pelalawan”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Pengawasan orang tua dalam penggunaan uang saku adalah cara orang 

tua untuk mengetahui bagaimana anak mengelola dan membelanjakan uang 

sakunya secara seimbang dan tidak boros. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, adapun identifikasi 

masalahnya yaitu: 

1. Masih ada anak yang berperilaku konsumtif  

2. Masih ada anak yang dilengkapi fasilitas mewah  

3. Masih rendahnya minat menabung pada anak  

4. Anak memiliki sifat boros  
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D. Batasan Masalah 

Karena banyaknya permasalahan yang terdapat dalam penelitian , dan  

karena adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka masalah yang akan 

diteliti dibatasi yaitu “ Pengawasan orangtua dalam penggunaan uang saku 

anak” 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu “Bagaimana pengawasan orang tua dalam penggunaan 

uang saku Siswa SMAN 1 Bandar Sei Kijang”.  
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F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

pengawasan orang tua dalam penggunaan uang saku Siswa SMAN 1 Bandar 

Sei Kijang. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

sarjana pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak – 

pihak yang ingin mengetahui tentang pengawasan orang tua dalam 

penggunaan uang saku. 

 


