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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada rumusan

masalah yang diajukan pada penelitian yang Berjudul Pandangan Orang Tua

Masyarakat Bajo Terhadap Pendidikan Formal Di Desa Bungin Permai Kecamatan

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan orang tua masyarakat Bajo desa bungin permai dalam

memaknai pendidikan formal banyak dari anak-anak mereka yang putus

sekolah karena kurangnya dukungan orang tua terhadap anak yang

menempuh pendidikan formal.

2. Minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan formal sehingga

mereka tidak terlalu memperdulikan anaknya untuk menempuh pendidkan

formal, sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang tidak

sekolah atau putus sekolah.

Faktor pendukung dalam pendidikan formal di desa bungin permai, yang

pertama pola pikir masyarakat tentang pendidikan formal semakin paham

mereka akan pendidikan formal maka dapat memberikan gambaran yang baik

kepada anak mereka terhadap pentingnya pendidikan formal, yang kedua

adalah, Dukungan orang tua sangat diperlukan seorang anak dalam

menempuh pendidikanya, dan yang ketiga pemberian motivasi, seorang anak
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sangat membutuhkan motivasi dari orang tuanya untuk supaya seorang anak

tetap semangat dalam menempuh pendidikan formal.

Faktor penghambat dalam pendidikan formal di desa bungin permai, yang

pertama menjadi faktor penghambat dalam pendidkan adalah kesibukan orang

tua, dengan kesibukan orang tua tentunya tidak ada waktu luang untuk anak

bersama anak dan memberikan arahan yang baik padanya. Lingkungan tempat

tinggal juga menjadi salah satu penghambat karena ketika lingkungan tempat

tinggal kita baik maka kita akan ikut baik, tetapi apabila lingkungan tempat

tinggal kita tidak baik maka kita bisa saja terpegaruhi oleh lingkungan tempat

tinggal kita.

B. SARAN

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat

konstruktif (Membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu:

1. Kepada orang tua masyarakat desa bungin permai, jangan memandang

pendidikan formal hanya sekedar untuk membuat anak tau membaca dan

menulis setelah itu mereka hentikan untuk menempuh pendidkan.

2. Kepada anak-anak dan remaja di desa bungin permai teruslah menempuh

pendidikan formal jangan pernah terkalahkan dengan berbagai permasalahan

yang dihadapi baik dari segi ekonomi maupun jarak sekolah yang jauh dari

tempat tinggal kalian, sebagaimana pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu

berenang-renang ketepian, bersusah-susah dahulu baru besenang-senang

kemudian.
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3. Kepada masyarakat bajo yang ada di desa bungin permai, jangan pernah

bermalas-malasan dalam menempuh pendidikan formal serta orang tuanya

harus selalu memberikan motivasi terus kepada anaknya.

4. Kepada pemerintah desa agar selalu memberikan arahan kepada warga desa

bungin permai terkait dengan pentingnya bagi anak dalam menempuh jalur

pendidikan formal.
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