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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Pengawasan Orang tua 

Pengawasan identik dengan kata Controlling yang artinya 

pengawasan atau pemeriksaan. Sedangkan kata pengawasan dalam kamus 

umum bahasa Indonesia berarti “Penilik dan Penjagaan”. Pengawasan 

adalah proses mengamati secara terus menerus suatu kegiataan agar 

mencapai tujuan. Menurut kamus Bahasa Indonesia istilah pengawasan 

berasal arti kata “Awas” yang artinya memperhatikan baik – baik dalam 

arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama. 

Orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai 

penyebab berkenalnya dengan dunia luar maka setiap reaksi emosi anak 

dan pemikiran terhadap orang tuanyadipermulaan hidupnya dahulu.  

Pengawasan orang tua adalah suatu keberhasilan anaknya antara 

lain ditujukan dalam bentuk perhatian terhadap kegiatan pelajaran 

disekolah dan menekankan arti penting pencapaian prestasi oleh sang 

anak, tapi disamping itu orang tua perlu menghadirkan pribadi sukses yang 

dapat dijadikan teladan bagi anak.
2
 

Pengawasan orang tua adalah usaha yang dilakukan orang tua 

untuk memperhatikan, mengamati, dengan baik segala aktivitas anaknya 
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Fredy Novari, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi, pengawasan orang tua dengan tingkat 

putus sekolah di purwoasri kota metro, purwoasri, 2015. Hlm. 6 
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dalam fungsinya sebagai guru dalam rangka mengembangkan aspek 

jasmaniah dan rohaniah anaknya, sehingga anak memiliki kemampuan 

untuk menysuaikan diri dengan dirinya, keluarga, dan lingkungannya 

dalam rangka membentuk kepribadian anak.
3
 

Pengawasan orang tua merupakan hal yang sangat diperlukan bagi 

perkembangan anak. Orang tua adalah orang yang sangat berpengaruh 

terhadap kehiupan anak, oleh karena itu orang tua wajib memberikan 

pengawasan kepada anak. Baik buruknya kehidupan anak tergantung 

orang tua. Anak buruk tingkah lakunya atau menjadi baik dan terpuji 

tingkah lakunya sangat bergantung pada orang tua. Hal ini sesuai dengan 

Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: 

 

 

 

 

Artinya “dari Aswad bin Sari‟ RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian agama yang dengan 

nurani) sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanya yang 

menjadikan dia beragama yahudi, nasrani, atau majusi. 

Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa 

cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong 

hidungnya?. (HR. Abu Ya‟la, Thabrani, an Baihaqi). 

Kesimpulan dari Hadist tersebut adalah pengawasan orang tua 

sangat diperlukan karena baik buruknya anak tergantung pada orang tua 

dalam mengawasi anak. Pengawasan orang tua bukanlah berarti 

                                                             
3
 Dr. Jarot Wijanarko, M.P.D, Mendidik Anak Dengan Hati Parenting Book Series, 

Bandung: Alfabeta, 2018 Hlm. 30 
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pengekangan terhadap kebebasan anak untuk berkreasi tapi lebih 

ditekankan pada pengawasan kewajiban anak yang bebas bertanggung 

jawab. Ketika anak sudah mulai menunjukkan tanda – tanda 

penyimpangan, maka orang tua ang bertindak sebagai pengawas harus 

segera mengingatkan anak akan tanggung jawab yang dipikulnya. 

Kebanyakan orang tua gagal mendidik anaknya karena lemahnya 

melakukan pengawasan terhadap anaknya. Kelemahan dalam melakukan 

pengawasan itulah menyebabkan kelalaian sehingga orang tua tidak dapat 

mengikuti perkembangan anak secara baik. Pengawasan pada hakikatnya 

pengganti evaluasi. Dengan melakukan pengawasan orang tua akan tahu 

perkembangan dan sekaligus hasil pendidikan dan pengajaran yang 

didapatkan anak dari sekolah dan dari rumah. Pengawasan yang 

diperlukan adalah pengawasan yang melihat sutiasi dan kondisi tertentu. 

Artiya, orang tua harus melakukan pengawasan terhadap anaknya secara 

bijak, agar anak tidak merasa seperti orang jahat yang sedang diawasi dan 

tidak pula merasa orang yang boleh berbuat sesuka hati karena 

mengganggap orang tuanya tidak peduli.
4
 

Tugas dari orang tua itu sendiri ialah membimbing dan 

mengarahkan buah hati mereka agar kelak menjadi seorang yang 

berperilaku baik sesuai norma – norma yang ada. Oleh karena itu, 

bimbingan dan pengawasan dari orang tua sangat penting untuk 

perkembangan seorang anak. Ada 4 macam gaya pengawasan yaitu, 

                                                             
4
 Dr. H. Moh Haitami Salim, M.Ag, pendidikan agama dalam keluarga. AR-RUZZ 

Media. Yogyakarta. 2013, Hlm.269 
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pertama Authoritative Parenting  ( hangat dan tegas ) maksudnya adalah 

orang tua selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap mandiri dan 

mengerjakan segala hal dengan kemampuannya sendiri, pengawasan ini 

akan menumbuhkan sikap yang memicu untuk meningkatkan rasa percaya 

diri, dan tanggung jawab sosial. Kedua Authoritarian Parenting ( kurang 

mau menerima kemauan anak) maksudnya adalah pengawasan ini 

menerapkan hukuman pada sang anak jika anak tersebut melakukan 

kesalahan dan orang tua juga kurang mau menerima kemauan sang anak. 

Ketiga Neglect Parenting ( sedikit waktu untuk anak )  maksudnya adalah 

pengawasan dengan pola asuh yang membuat anak menjadi 

berkemampuan rendah dalam mengontrol emosi dan prestasi di sekolah 

juga buruk hal ini terjadi karena orang tua kurang memiliki waktu dengan 

sang anak dan lebih mementingkan hal lain dari pada anak. Keempat 

Indulgent Parenting ( memberikan kebebasan tinggi pada anak ) 

maksudnya adalah pengawasan dengan pola asuh ini orang tua kurang 

menanamkan sikap disiplin pada sang anak, anak bebas memilih sesuai 

kemauan anak dan pengawasan ini membuat anak bertindak sesuai dengan 

apa yang mereka mau dan orang tua hanya membiarkannya tanpa 

memarahi dan memberi hukuman.
5
 

Pengawasan orang tua yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

pengawasan orang tua dalam proses mengetahui, menanyakan, serta 
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meminta pertanggung jawaban anak atas penggunaan uang saku yang telah 

diberikan. 

2. Pengertian Uang Saku Anak dan Penggunaannya 

Uang saku adalah uang yang dibawa untuk keperluan sewaktu – 

waktu atau uang diberikan untuk dibelanjakan sewaktu – waktu (biasanya 

untuk anak – anak yang belum punya penghasilan dan jumlahnya tidak 

terlalu besar).
6
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.
7
Tujuan pemberian 

uang saku adalah sebagai media pembelajaran anak supaya ia dapat 

mengelola keuangan dengan benar. 

Uang saku merupakan pengembangan tanggung jawab, sehingga 

perlu disertai dengan penanaman nilai uang pada anak, sehingga uang 

yang diberikan oleh orang tua dengan perencanaan uang tersebut 

digunakan seperti untuk transportasi atau tabungan anak, Uang saku dapat 

digunakan untuk makan dan pengeluaran lain – lain.
8
 

Jumlah uang saku harus disesuaikan dengan anggaran, usia, dan 

kondisi.  Besar kecil uang saku yang diberikan untuk anak tergantung dari 

kemampuan ekonomi orang tuanya. Anak yang berasal dari keluarga yang 

                                                             
6
 https://www.google.co.id/amp/s/carlz185fr.wordpress .com/2013/04/23/teori-uang-saku 

7
Sobri mersi al-faqi, solusi problematika rumah tangga modern, sukses  publishing, 

Surabaya,2015. Hlm 402 
8
 https://www.google.co.id/amp/s/carlz185fr.wordpress .com/2013/04/23/teori-uang-saku 
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mampu tentu akan mendapatkan uang saku yang lebih besar jumlahnya 

dibanding dengan anak yang berasal dari keluarga yang sederhana atau 

kurang mampu. Faktor banyak dan sedikitnya uang saku yang diterima 

anak, akan mempengaruhi dalam belanja. Semakin besar jumlah uang saku 

yang diterima semakin banyak pula keperluan – keperluan yang harus 

dipenuhi, walaupun keperluan itu sebenarnya tidaklah penting. Faktor 

banyaknya uang saku inilah yang menyebabkan anak suka jajan, membeli 

minuman keras atau narkotika, atau menyeret mereka untuk melakukan 

kenakalan remaja lainnya.
9
 

Hal – hal yang perlu diperhatikan orangtua dalam memberikan 

uang saku kepada anak yaitu berikan uang saku sesuai kebutuhannya, 

pertimbangkan jauh dekatnya jarak antara sekolah dan rumah, cek 

aktivitas apa saja yang diikuti anak, memberi iang saku sesuai dengan rata 

– rata teman – teman seusianya. Menurut penulis uang saku siswa di SMA 

Negeri 1 Bandar Sei Kijang  tergolong tinggi hal itu dibuktikan dengan 

anak – anak diberikan uang saku Rp. 20.000 sampai Rp.25.000/hari. Harga 

makanan dikantin paling tinggi Rp.8000/porsi. Ongkos transportasi dari 

sekolah kerumah paling tinggi Rp.3000. terkadang anak membawa bekal 

dari rumah dan anak – anak diantar orang tua kesekolah ataupun 

mengunakan alat transportasi yang telah di sediakan. Hal itulah yang 

membuat penulis menggolongkan uang saku siswa SMA Negeri 1 Bandar 

Sei Kijang tergolong tinggi 

                                                             
9
Seto, M dan trizki L., Financial Parenting:Menjadikan Anak Cerdas dan Cermat 

Mengelola Uang. Naura Books. Jakarta. Hlm. 22   
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TABLE II.1 

TINGKATAN UANG SAKU SISWA 
 

No. Tingkatan Jumlah 

1 Tinggi Rp. 21.000 – seterusnya 

2 Menengah Rp. 11.000 – Rp. 20.000 

3 Rendah Rp. 0 – Rp. 10.000 

Sumber: Data Penelitian 

Menurut joceylin uang saku merupakan bentuk tanggung jawab, 

sehingga perlu disertai dengan penanaman nilai uang pada anak, sehingga 

uang yang diberikan oleh orangtua dengan perencanaan tersebut 

digunakan seperti untuk transportasi atau tabungan anak, uang saku dapat 

digunakan untuk makan dan pengeluaran yang penting lainnya.
10

 

Pemberian uang saku atau uang jajan juga memiliki dampak 

negative bagi anak, yaitu anak yang terbiasa mendapatkan uang dengan 

mudah tanpa kerja keras akan mudah mengeluarkanya dan anak terbiasa 

boros, tidak mau menabung dan membelanjakan uang yang ia dapat.
11

 

Mengatasi dampak negative dari uang saku dan menjadikannya 

sesuatu yang bermanfaat bagi anak disarankan sebagai berikut: 

a. Anak tidak boleh diberi uang tanpa sebab 

b. Anak harus dibiasakan menabung 

                                                             
10

Dian ika puspita sari dan sukidin, Kiat Wanita Karier Dalam Mendisiplinkan Anak 

Untuk Mengelola Uang Saku Di Perumahan Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten 

Lumajang, Hlm.22. 
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c. Anak harus diawasi dalam menggunakan uang saku agar tidak 

menggunakannya untuk hal – hal yang bisa membahayakan mereka 

terutama pada usia remaja 

d. Anak tidak boleh diberi uang dalam jumlah yang berlebihan
12

 

3. Pengawasan Orang Tua dalam Penggunaan Uang Saku Anak 

Banyak anak – anak ketika mendapatkan uang saku maka uang 

saku tersebut dihabiskanbegitu saja tanpa sisa. Sebagai orang tua yang 

baik harus mengetahui, mengontrol, dan memperhatikan segala tingkah 

laku anak dalam kehidupan sehari – hari secara langsung ataupun tidak 

langsung. Pemberian uang saku harus terencana dan mempunyai tujuan 

yang jelas, jangan asal memberi uang saja. Orang tua harus mengerti dan 

menyadari benar akan maksud pemberian uang saku , sehingga dapat 

direncanakan pemberiannya serta melakukan pengawasan yang diperlukan 

agar usahanya tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. 

Saat memberinya uang, orang tua harus membebaskannya dalam 

menggunakan uang itu sesuai dengan kebutuhannya. Namun, anda tetap 

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. Anak harus mempertanggungjawabkan 

sendiri uang yang ia belanjakan. Jika anak ingin seperti teman – teman 

seusianya yang memiliki barang – barang yang tidak sesuai dengan 
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Ibid Hlm. 497 
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anggaran uang saku yang orang tua berikan, ia harus diberi tahu  untuk 

membelinya dengan uang sakunya sendiri ( dengan cara menabung ). 
13

 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Orang Tua dalam 

Penggunaan Uang Saku Anak 

a. Faktor Pendukung Pengawasan Orang Tua 

Adapun faktor pendukung pengawasan orang tua dalam 

penggunaan uang saku anak adalah adanya hubungan yang baik antara 

orang tua dan anak. keluarga bertanggung jawab mendidik anak – anak 

dengan benar. Adanya rasa kasih sayang pada anak memiliki hubungan 

yang paling besar, para psikolog telah membuktikan bahwa berbagai  

keruwetan yang muncul pada masa kanak – kanak, terutama yang 

berasal dari hubungan yang buruk antara orang tua dengan anak – anak 

adalah penyebab paling serius serta awal dari berbagai kekacauan 

personal.
14

 

b. Faktor Penghambat Pengawasan Orang Tua 

Adapun faktor penghambat pengawasan orang tua adalah 

hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak, dan ada 

orang tua yang selalu memanjakan anaknya semua keinginan anaknya 

dipenuhi tanpa terkecuali akibatnya anak tumbuh dengan persepsi yang 

kekanak – kanakan dan perilakunya yang tidak bertanggung jawab 

                                                             
13

 Samadi, Farzaneh, Bersahabat Dengan Putri Anda, Pustaka Zahra, Jakarta, 

2004.Hlm.155 
14

 al Qarashi baqir sharif, Seni Mendidik Islami, pustaka Zahra, Jakarta 2003. Hlm. 47 
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karena selalu mengandalkan orang tuanya dalam menguwujudkan 

keinginannya.
15

 

5. Manfaat Pengawasan Orang Tua dalam Penggunaan Uang Saku 

Anak 

Adapun manfaat dari kontrol orangtua terhadap penggunaan uang 

saku atau uang jajan anak adalah sebagai berikut: 

a. Anak berhati – hati dalam menggunakan uang saku yang diberikan 

serta anak menjadi mandiri dan mengetahui cara menetapkan berbagai 

sasaran finansial 

b. Anak dapat membuat keputusan membeli yang cerdas, menentukan 

prioritas pengeluaran. 

c. Untuk menghindari anak dari perilaku konsumtif. 

 

6. Langkah – langkah pengawasan orang tua dalam penggunaan uang 

saku anak 

Uang saku sering menjadi alasan anak untuk jajan sepuasnya, 

bahkan menjadikan anak boros atau konsumtif padahal tidak hanya 

kebutuhan untuk jajan saja, anak juga harus diajarkan uang saku mereka 

sejak dini. Anak perlu diajarkan untuk menggunakan uang saku mereka 

dengan penuh tanggung jawab. Upaya pengawasan orang tua dalam 

penggunaan uang saku adalah orang tua memberikan tata cara pengelolaan 

uang saku misalnya untuk keperluan apa saja mereka menggunakan uang 

saku tersebut, seperti untuk angkot, jajan, alat sekolah, atau yang lainnya. 
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Semakin meningkat usia anak, jumlah uang sakunya bisa diperbesar sesuai 

kebutuhannya. 

Uang saku yang diberikan seharusnya untuk jajan kebutuhan 

sekolah yang utama, terkadang dipergunakan anak untuk membeli barang 

yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, tetapi membeli sesuatu lebih 

kepada keinginannya. Seperti yang sering terjadi pada anak sekolah 

cenderung boros menggunakan uang sakunya untuk jajan berlebihan, 

makan diluar rumah bersama temannya, maupun membeli barang yang 

kurang bermanfaat. Sikap ini menimbulkan perilaku konsumtif pada anak 

dalam membeli barang. Tidak hanya itu anak cenderung tidak bisa 

berhemat dalam menggunakan uang sakunya, oleh karena itu dibutuhkan 

kontrol dari orang tua untuk mengelola keuangan anak. Adanya beberapa 

pelanggaran dalam hal mengelola uang saku yang dilakukan anak 

membuat orang tua semakin ketat dalam mengawasi penggunaan uang 

saku yang diterima anak. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk 

mendisiplinkan anak dalam mengelola uang saku adalah dengan 

mengajarkan anak untuk menabung¸ meminta anak mencatat semua 

transaksi pengeluaran uang, memberikan pengertian antara kebutuhan dan 

keinginan, membuat perencanaaan masa depan, mengajarkan anak berbagi 

dengan orang lain, mengurangi melihat iklan konsumtifsehingga uang 

saku anak dapat terkontrol dengan baik.
16
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B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Tri Setiyani Rahayu(2013) yang berjudul”pengaruh  peran 

orangtua terhadap perilaku konsumtif siswa kelas XI di SMA Kesatrian 

Semarang” berkesimpulan bahwa peran orangtua mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa.  

2. Penelitian Wenny Sismawati yang berjudul “Hubungan Antara Tingkat 

Kepedulian Orang Tua Dengan Perilaku Jajan Anak Di SDN Pati Wetan 

01 Kabupaten Pati” berkesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat kepedulian orang tua dengan perilaku jajan anak di SDN 

Pati Wetan 01 Kabupaten Pati. 

Berdasarkan beberapa referensi diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tempat 

penelitian. Tempat penelitian terdahulu adalah dipulau jawa dimana pulau 

jawa lebih kita kenal dengan masyarakatnya yang lebih maju dan lebih dikenal 

dengan area industri sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

di Riau dimana daerah Riau khususnya kecamatan Bandar sei kijang adalah 

wilayah perkebunan kelapa sawit dan karet dan masyarakatnyapun sedang 

mengalami kemajuan.  

Penelitian terdahulu membahas tentang peran orang tua dan hubungan 

tingkat kepedulian sedangkan penelitian ini hanya berfokus kepada 

pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap penggunaan uang saku anak.  

 

 

 

 



 

 

20 

C. Konsep Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini diperlukan 

adanya konsep operasional. Konsep operasional merupakan penjabaran dari 

teoritis sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelumnya. Adapun 

konsep operasional dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Pengawasan orang tua dalam penggunaan uang saku anak 

Menurut Dian ika puspita sari dan sukidin dalam jurnalnya yang berjudul 

Kiat Wanita Karier Dalam Mendisiplinkan Anak Untuk Mengelola Uang 

Saku Di Perumahan Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten 

Lumajang, pengawasan orang tua dalam penggunaan saku anak dapat 

dilihat dengan: 

a. Mengajarkan anak untuk menabung 

-     Orangtua memberikan uang saku kepada anak 

-     Orangtua memberikan uang jajan sesuai kebutuhan 

-     Orangtua telah memberikan uang saku secara memadai 

- Orangtua meminta dan mengingatkan anak untuk menabung 

- Orangtua membelikan celengan atau membuka rekening untuk 

anak agar anak memiliki tabungan sendiri. 

b. meminta anak mencatat semua transaksi pengeluaran uang 

- orang tua meminta anak menulis semua penggunaan uang saku 

- orang tua meminta anak melaporkan penggunaan uang saku 

c. memberikan pengertian antara kebutuhan dan keinginan 

- Orang tua mengajarkan anak untuk membeli sesuatu yang anak 

butuhkan 
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- Orang tua mengajarkan anak untuk membeli sesuatu yang ia 

inginkan dengan uang sakunya sendiri 

- Orang tua memberikan teguran jika anak mengggunakan uang saku 

umtuk hal – hal yang tidak penting 

d. membuat perencanaaan masa depan 

- Orangtua mengingatkan anak untuk menyisihkan uang jajan untuk 

kebutuhan yang tidak terduga 

e. mengajarkan anak berbagi dengan orang lain 

- orang tua mengajarkan kepada anak untuk beramal dari uang 

sakunya 

f. mengurangi melihat iklan konsumtif 

- Orangtua  memberi nasehat untuk tidak membeli barang karena 

iklan 


