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ABSTRAK 

Gery Lediker Putra : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anak 

   Usia Sekolah di Dunia Kerja Kota Bukittinggi.  

Pada dasarnya anak hanya berperan untuk menuntut ilmu atau berperan 

dalam bidang pendidikan. Namun karena desakan ekonomi,anak dituntut harus 

bisa berperan aktif memasuki sektor publik dan pasar tenaga kerja untuk 

menunjang perekonomian keluarga. anak yang keluarganya mempunyai 

pendapatan yang lebih rendah dari garis kemiskinan cenderung untuk mencari 

pekerjaan. Melihat fenomena diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini yaitu seberapa besar pengaruh pendapatan rumah tangga, jumlah tanggungan, 

dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap partisipasi anak usia 

sekolah di dunia kerja Kota Bukittinggi baik secara parsial maupun secara 

bersama – sama. 

Penelitian ini menggunakan data Susenas 2013. Populasi penelitian adalah 

seluruh anak usia sekolah yang ada di Kota Bukittinggi. Sampel yang digunakan 

sebanyak 429 orang Uji hipotesis yang digunakan adalah uji G dan uji Wald 

dengan taraf nyata 5% dan 10%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan kepala rumah tangga 

berpangaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anak usia sekolah di dunia 

kerja Kota Bukittinggi (sig = 0,021 < α = 0,05) dengan besar pengaruhnya 1,982 

(2) Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

partisipasi anak usia sekolah di dunia kerja Kota Bukittinggi (sig = 0,043 < α = 

0,05) dengan besar pengaruhnya 0.244  dan (3) tingkat pendidikan kepala rumah 

tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi anak usia sekolah 

di dunia kerja Kota Bukittinggi (sig =0.053 < α = 0,10) dengan besar pengaruhnya 

- 0,875 . Sedangkan secara bersama-sama pendapatan kepala rumah tangga, 

jumlah tanggungan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpenagaruh 

signifikan dengan nilai G adalah 8,864 > nilai χ
2 

yaitu 7,81472 dan signifikansi 

0,031 < 0,05. 

Berdasarkan hasil penilitian maka disarankan pemerintah dan orang tua 

harus lebih memperhatikan anak usia sekolah agar tidak masuk dalam dunia kerja, 

dimana perlu dipikirkan kebijakan-kebijakan agar jumlah pekerja anak bisa terus 

menurun. Pemerintah pun harus memberikan pengawasan khusus bagi anak-anak 

yang bekerja sampai tengah malam. Selain itu, pemerintah baiknya memberikan 

penyuluhan bagi orangtua agar tidak memperbolehkan anaknya untuk bekerja dan 

agar dapat memahami pentingnya sekolah 
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         jumlah tanggungan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga 
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