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“Why children are absent from ECCE Facilities in Eastern 
Indonesia?” 

Dominggus Elcid Li, Stevvileny Anggubima, Randy Banunaek, 
Arthurio Oktavianus, Maria Parera 

Abstract: Ensuring Access to early childhood education is very important condition to achieve 
Sustainable Development Goal  #4 namely “Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all”. However, the importance of early 
childhood education is still not yet a priority among parents in many parts of Indonesia. This 
research asks what are the factors behind the high absence of children in early childhood 
education facilities in Eastern Indonesia? Elimination of barriers that prevent children from 
attending early year education service is the ensure access to quality education and early 
year education. Health issues, the impact of climate related risks, poverty, and also the local 
customary issues are found to be the key barriers that contribute low presence of early year 
school children in Indonesia thus contributing to the late starter in good quality education.  

Keywords: Children, early childhood education, children absence, Health, Custom, Climate 
Change, Sumba, Indonesia. 

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah Sumba Barat telah mengeluarkan peraturan tentang Program Pendidikan 
Anak Usia Dini sejak 2011 yang menjamin tentang perkembangan Program Pendidikan Anak 
Usia Dini yang holistik dan integratif (PAUD-HI), dan secara khusus sangat menekankan 
pentingnya kerjasama antara PAUD yang terintegrasi dengan pos-pos Pelayanan Kesehatan. 
Save the Children di Indonesia mencatat adanya peningkatan alokasi anggaran pada PAUD-HI 
secara berarti dalam kurun waktu 2007-2013.  

Walaupun ada indikasi kuat bahwa kesadaran orang tua atas pentingnya PAUD-HI secara lebih 
baik. namun dalam periode 2011-2013 hanya terdapat penambahan dua 2 PAUD dari 29 
menjadi 31 PAUD. Total jumlah siswa PAUD-HI mencapai 716 dengan 23 anak-anak rata-rata 
per PAUD serta untuk sekolah dasar.  Secara umum, sebanyak 13,5% desa di Kabupaten Sumba 
Barat belum memiliki PAUD. Daerah terbanyak yang belum memiliki PAUD ada di Kecamatan 
Wanokaka dan Kecamatan Tana Righu. Berdasarkan data BPS (2014), di Kecamatan Wanokaka 
masih ada 4 desa yang belum memiliki fasilitas PAUD, sedangkan di Kecamatan Tana Righu 
terdapat 5 desa yang belum memiliki PAUD. Lihat Tabel 1 – data ata desa yang memiliki dan 
tidak memiliki PAUD. 

Bila ditelusuri lebih dalam, ditemukan bahwa ada masalah mengenai jumlah kehadiran anak-
anak, baik dalam PAUD maupun Sekolah Dasar. Save the Children Indonesia (SCI) di Kabupaten 
Sumba Barat pada tahun 2014, sekitar 38,6% anak-anak PAUD dan 7,3% anak-anak Sekolah 
Dasar absen saat penelitian dilakukan. 



Ketidakhadiran siswa di sekolah merupakan persoalan yang serius, mengingat keberhasilan 
siswa dalam mengikuti program pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kehadiran 
mereka di dalam kelas. Temuan SCI dalam penelitian baseline di tahun 2014 menyatakan 
bahwa ketidakhadi-ran siswa di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama 
adalah musim hujan yang biasanya berlangsung selama bulan Desember hingga bulan 
Februari. Pada bulan-bulan ini angka kehadiran siswa di sekolah menurun drastis. Tidak 
hanya karena faktor iklim (misalkan hujan), tetapi juga karena terbatasnya jumlah tenaga 
kerja di dalam keluarga. Anak-anak dari keluarga petani mungkin harus membantu 
orangtuanya bekerja di kebun, atau karena orangtua mereka sudah harus bekerja di 
kebun sejak dini hari sehingga tidak ada yang bisa mengantarkan anak-anak tersebut ke 
sekolah. Faktor berikutnya adalah keikutsertaan anak dalam upacara-upacara adat, 
seperti ritual pemakaman, yang biasanya memakan waktu lebih dari sehari dan cenderung 
menjadi kegiatan yang berkelanjutan.  

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian SCI 2014, dengan focus pada 
persoalan di balik balik faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran siswa di sekolah. 
Penelitian ini dilakukan oleh IRGSC yang didukung oleh SCI.  

Working Paper ini merupakan ringkasan atau bagian yang diambil dari laporan asli yang 
dikirimkan ke SCI di tahun 2016, yakni berfokus pada pertanyaan factor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi ketidakhadiran anak-anak PAUD di Sumba Barat, NTT.   

2. Metode penelitian

Kami mewawancarai orang tua dan anak-anak di Kabupaten Sumba Barat dalam kurun 
waktu antara November-Desember 2015. Dari sebanyak 112 orang dari orangtua anak 
PAUD diwawancarai, berasal dari orangtua anak-anak yang berasal dari 15 PAUD di 12 
desa yang berada di enam kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Table 2). 
Data penduduk Kabupaten Sumba Barat menunjukkan jumlah penduduk terbanyak secara 
berurutan ada pada anak usia 0-4 tahun, 5-9 tahun (Gambar 1). Hal ini menunjukan bahwa 
ada kebutuhan akan pendidikan anak usia dini di Sumba Barat.  
Keterangan detail tentang metode penelitian dan analisis hasil dapat di lihat pada 
Section 7. 



  
Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2014 (BPS Kab. Sumba Barat) 

Gambar 1 Piramida Penduduk Kabupaten Sumba Barat 

Table 1. Desa yang Memiliki PAUD dan Tidak Memiliki PAUD 

Sumber: Dirjen PAUDNI 

Piramida Penduduk Kabupaten Sumba Barat

75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-14
15-19
10-14

5-9
0-4

9000 6750 4500 2250 0 2250 4500 6750 9000

Perempuan Laki-laki

No. Kecamatan Desa Desa Ada 
PAUD

Desa Tidak Ada 
PAUD

Desa Ada PAUD 
(%)

1 Tana Righu 18 13 5 72.22

2 Kota 
Waikabubak 13 13 0 100

3 Loli 14 13 1 92.86

4 Lamboya Barat 4 4 0 100

5 Wanokaka 14 10 4 71.43

6 Lamboya 11 11 0 100

74 64 10



Tabel 2 Jumlah Anak yang Diwakili Berdasarkan Kecamatan, Desa dan PAUD 

  

Gambar 2 Persentase Anak Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambar 2 menunjukkan persentase anak berdasarkan umur, dan dari gambar ini 
responden terbanyak berumur 5 tahun yaitu sebesar 42,9%, kemudian disusul oleh 
responden yang berusia 4 tahun (25,9%), 3 tahun 16,1%, 6 tahun (11,6%), yang 
termuda 2 tahun (2,7%) dan yang tertua adalah 7 tahun (0,9%). Anak yang tergabung 
dalam PAUD berusia antara 2-7 tahun. Kelompok umur terbesar berusia 5 tahun.  

Kecamatan Desa PAUD Jumlah Anak

Kota Waikabubak

Wailiang Paud Anggrek 10

Maliti Beringin Jaya 9

Komerda Tunas Harapan 10

Loli Sobawawi

TK Elshadai 8

Paud Melati 7

Paud Tarung Waitabar 8

Lamboya
Rajaka TK Satap Rajaka 8

Kabukarudi TK Kristen Kabukarudi 8

Lamboya Barat Harona Kalla Paud Tana Nyale 9

Tana Righu

Lingu Lango Paud Ngindi Ate 6

Kareka Nduku Paud Tunas Harapan II 6

Tana Righu Paud Ole Awa 7

Wanokaka

Sobawawi Paud Karudi Kabba 5

Taramanu Paud Tunas Baru 6

Mamodu TK Ubu Jara 5

Total Anak 112



    
Gambar 3 Persentase Anak Berdasarkan Umur 

Gambar 3 menunjukkan umur anak dan Gamber 4 merupakan urutan kelahiran anak 
dalam keluarga. Sebagian besar anak merupakan anak pertama (30.4%), dan 
persentase terkecil anak adalah anak kesepuluh dalam keluarga (0.9%). 

  

  
Gambar 4 Persentase Anak Berdasarkan Urutan Lahir Anak dalam Keluarga (n=112) 

  

Gambar 5 Persentase Anak Berdasarkan Pekerjaan Orangtua (n=112) 
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Gambar 5 menunjukkan persentase anak berdasarkan pekerjaan orangtua. Pada 
segmentasi anak berdasarkan pekerjaan ayah terdapat 62% orangtua anak PAUD yang 
ayahnya merupakan petani, kemudian disusul oleh sopir (11%), wiraswasta (7%), 
pegawai swasta (6%), PNS, guru, tenaga kontrak, masing-masing 3% dan pensiunan, 
ojek (2%) yang paling sedikit adalah TKI (1%). Sedangkan menurut jenis pekerjaan Ibu 
terdapat 59% ibu yang bekerja sebagai petani, 23% ibu rumah tangga, 7% wiraswasta, 
4% guru, 3% PNS dan atau tenaga kontrak dan paling kecil 1% dari pegawai swasta.  

Sebanyak 40% PAUD yang dijadikan lokasi survei berdiri pada tahun 2008, dan 20% 
PAUD berdiri pada tahun 2009. PAUD tertua yang disurvei berdiri pada tahun 1998, dan 
yang termuda berdiri pada tahun 2015.  Sebanyak 26.7% PAUD yang disurvei adalah TK 
dan 73.3% adalah Kelompok Bermain (play group) (Gambar 6) Sebanyak 73% PAUD yang 
disurvei memiliki dua kelas, dan sisanya hanya memiliki satu kelas. 

  
Gambar 6 Tahun Berdiri PAUD yang Disurvei 

Sedangkan berdasarkan sejarah pendiriannya maka PAUD yang disurvei dapat dibagi 
sebagai berikut: 33.3%  Didirikan oleh Dinas PPO; 20%   Didirikan oleh Bank Dunia 
(World Bank); 13.3%  Didirikan oleh Yayasan Keagamaan; 13.3%  Me rupakan 
pengembangan dari Posyandu; 6.7% Inisiatif warga; 6.7%  Didirikan oleh WVI 
(World Vision Indonesia atau Wahana Vision Indonesia) dan 6.7%  Berkembang dari 
Sanggar Kegiatan Belajar. 

Proses koordinasi PAUD amat terkait dengan sejarah pendiriannya. Hal ini terungkap 
dalam workshop yang menyatakan bahwa ada kendala terkait pengelolan PAUD 
berdasarkan sejarah pendiriannya. Salah seorang pengawas PAUD mengungkapkan 
bahwa Dinas PPO Pemda Kab. Sumba Barat Daya kesulitan untuk mengawasi PAUD 
yang didirikan oleh World Bank dan WVI, yang jalur koordinasinya melalui Bappeda 
Provinsi NTT. Salah satu sarannya adalah kualitas PAUD lebih mudah diawasai jika 
diserahkan kepada Pemda Kabupaten Sumba Barat. Saat ini menurutnya PAUD yang 
didirikan oleh WB dan WVI posisinya ada di bawah kendali kepala desa, dan sering kali 
wewenang kepala desa terlampau besar. 



  
Gambar 7 Persentase Tutor Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Mayoritas pengajar PAUD berpendidikan terakhir sebagai SMA (92 persen), dan hanya 5 
persen yang berpendidikan S1 PAUD. Sisanya adalah S1 non-PAUD.  

Dalam data Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat (2015), pengajar TK dan PAUD 
dibedakan (Tabel 3). Tabel 4 merupakan hasil rangkuman, dengan membedakan TK & 
PAUD. 

Tabel 3 Data Pengajar TK Kab.Sumba Barat  

Sumber: Dinas PPO Kab.Sumba Barat (2015) 

Tabel 4 Data Pendidik PAUD (di luar TK) di Kab.Sumba Barat 

SMA
S1 non PAUD
S1 PAUD

Kecamatan Jumlah 
TK PNS Kontrak GTT Honor 

Yayasan Total

Kota Waikabubak 9 16 19 19 1 55

Loli 6 13 8 15 2 38

Lamboya 4 2 1 12 0 15

Wanokaka 2 4 1 2 0 7

Lamboya Barat 2 0 0 3 0 3

Tana Righu 2 0 2 2 0 4

Total 25 35 31 53 3 122

Kecamatan Jumlah Pendidik PAUD 
(Tingkat Pendidikan: SMA)

Kota Waikabubak 72

Loli 66

Wanukaka 42

Tana Righu 70



Sumber: Dinas PPO Kab.Sumba Barat (2015) 

3 Temuan-temuan utama dalam riset
3.1 Sakit sebagai penyebab utama ketidakhadiran anak di PAUD 
Sakit merupakan alasan tertinggi anak tidak sekolah di PAUD dalam satu bulan 
terakhir. Pada Gambar 8a dapat dilihat jumlah ketidakhadiran anak yang beralasan 
sakit, izin, dan alpa dalam 1 bulan terakhir sampai 10 bulan terakhir.  Angka anak 
yang sakit yang paling tinggi yaitu sebanyak 45 anak atau 40,2%  pernah tidak hadir 
karena sakit. Sedangkan untuk anak yang alpa sebanyak 12 anak atau 10,71% pada 1 
bulan terakhir, dan izin ada 4 anak atau 3,6% dalam 1 bulan terakhir.  (Lihat gambar 
8b). 

Gambar 8 Mengapa Anak Tidak Pergi Sekolah? (n=112) 

Lebih jauh lagi, hasil wawancara orangtua anak PAUD tentang ‘mengapa anak tidak 
masuk sekolah dalam satu bulan terakhir’, sebanyak 75% orangtua menjawab anaknya 
pernah tidak masuk sekolah dalam satu bulan terakhir (n=112). Alasan ketidakhadiran 
anak di PAUD cukup beragam, sebanyak 64% beralasan anak sakit, 16% anak malas, 
12% ikut acara adat, 7% tidak ada yang mengantar (hal ini disebabkan orangtua sedang 
bekerja dan jarak rumah dengan sekolah yang jauh) dan 1 % ikut orangtua kerja di 
kebun (Gambar 9).  

  
Gambar 9 Persentase Anak yang Tidak Masuk PAUD Berdasarkan Alasan (n=112) 

3.1.2. Ketidakhadiran Anak Karena Sakit Malaria Tertinggi
Penyebab utama anak tidak hadir di sekolah karena sakit. Hasil survei menunjukkan 
sebanyak 64% anak (n=112 (jumlah total responden)) pernah tidak masuk sekolah 

Lamboya 42

Lamboya Barat 16

Total 308

1%
15%

12%

64%

7% Tidak Ada yang Mengantar 
Sakit
Ikut Acara Adat
Malas
Ikut Orang tua kerja di Kebun



karena menderita sakit dalam satu bulan terakhir, dan ini diakibatkan oleh demam 
(33%), kemudian batuk/pilek (26%) dan malaria (15%). (Gambar 10) 

  
Gambar 10 Sakit Apa yang Terbanyak yang Membuat Anak Tidak Masuk Sekolah 

(keterangan orangtua) 

Sedangkan berdasarkan rangkuman hasil survei para tutor PAUD menunjukkan sakit 
tertinggi yang diderita anak di PAUD secara berurutan adalah sakit malaria, ISPA/
batuk&pilek, diare, demam, dan penyakit kulit (Lihat Gambar 11 di bawah). 

  
Gambar 11 Sakit yang Membuat Anak Tidak Hadir di Sekolah 

Sebagian besar orangtua sudah tersentuh pelayanan medis moderen, hal ini tergambar 
lewat reaksi orangtua ketika anak sakit. Sebanyak 68% orangtua membawa anak ke 
Puskesmas/Posyandu dan 17,6% membawa ke dokter praktek. Sisanya sebanyak 10,6% 
membeli obat di kios, 2,4% minum obat kampung, dan sebanyak 1,2% yang masih 
menganggap bahwa anaknya akan sembuh dengan sendirinya. Intervensi kampanye 
kesehatan jelas perlu diberikan kepada mereka yang tidak pergi ke Posyandu/
Puskesmas/dokter. Kondisi ini cukup memperihatinkan khususnya untuk mereka 
pengidap penyakit malaria (Gambar 11). 

Diare
Malaria
Demam
Batuk/Pilek
Muntaber
Sakit Gigi
Koreng
Cacar
Sakit Kepala

Tutor: SAKIT APA? 

0

1

3

4

5

Diare ISPA/Batuk dan Pilek Demam



  

Gambar 11 Hal yang Dilakukan Orangtua Saat Anak Sakit  

Terkait dengan kesehatan anak, hasil penelitian ini menunjukkan ada 97,3% orangtua 
mengaku secara teratur membawa anak ke Posyandu sejak anak dalam kandungan 
hingga saat ini. Alasan orangtua yang tidak membawa anaknya ke Posyandu adalah 
0,9% yang takut disuntik dan 0.9% yang menyatakan malas.  

Namun setelah dicermati lebih lanjut hanya 66,7% orangtua yang mampu menjawab 
aktivitas yang dilakukan di Puskesmas. Dari jumlah ini sebagian besar menjawab untuk 
melakukan imunisasi (44%) (Gambar 12) 

Valid Percent



  
Gambar 12 Persentase Aktivitas Orangtua Anak PAUD di Posyandu/Puskesmas (n=112) 

Indikator lamanya anak sakit perlu dicermati, dan seharusnya hal ini bisa menjadi 
wilayah intervensi antara pihak sekolah, institusi pelayanan kesehatan, LSM, dan 
orangtua. Berdasarkan keterangan orangtua lamanya hari sakit anak terbanyak adalah 
2 hari (38,8%), kemudian 3-4 hari (29.4%) dan lebih dari 6 hari (14,1%) (Gambar 13) 

  

Persentase Aktivitas  
Orangtua Anak PAUD di 

Posyandu/Puskesmas (n=112)

Pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan 
15%

Pemberian Vitamin pada bayi 
7%

Pemberian makanan tambahan 
3%

Menimbang Berat badan Balita 
28% Kontrol kesehatan ibu dan anak 

3%

Imunisasi 
44%

Valid Percent



Gambar 13 Persentase Anak yang Tidak Hadir karena Sakit Berdasarkan Lamanya Sakit 

3.2 Ketidakhadiran Anak Karena Acara Adat
Acara adat merupakan salah satu faktor penyebab ketidakhadiran anak PAUD karena 
sebagian besar mereka diantar oleh orangtua ke sekolah.Empat acara adat yang paling 
dominan yang berkontribusi pada ketidakhadiran anak PAUD:  

• kematian (59%)   
• Wula Poddu (25,9%)  
• pernikahan (11,1%)  
• peminangan dan masuk minta 3,7%.   

Khusus untuk Wula Poddu hanya berlangsung pada bulan tertentu saja, sesuai dengan 
keputusan para Rato Marapu.Sedangkan dalam hal frekuensi maka acara kematian, 
pernikahan, dan masuk minta yang paling sering. Terkait acara adat, sebanyak 33,3% 
anak tidak hadir selama 2 hari dan yang tidak hadir lebih dari 5 hari sebanyak 18,5% 
(Lihat Gambar 14). 

  
Gambar 14 Persentase Anak yang Tidak Hadir karena Acara Adat Berdasarkan Jenis Acara 

Adat 

Lamanya anak tidak hadir di PAUD karena acara adat terbanyak 2 hari (33,3%). Lalu 
disusul 1 hari (22.2%), 3-4 hari (18.5%), lebih besar dari 5 hari (18.5%), dan 5-6 hari 
(7.4%).Khusus untuk acara kematian untuk orang dewasa paling rendah adalah 3 hari, 
dan pada umumnya bisa mencapai satu minggu (Gambar 14) 

Ikut Wula Poddu

Peminangan/Masuk Minta

Pernikahan

Kematian

0 15 30 45 60

59.3

11.1

3.7

25.9

Valid Percent



  

Gambar 15 Persentase Anak yang Tidak Hadir karena Acara Adat Berdasarkan Lamanya Hari 
(n=112) 

Situasi di Kabupaten Sumba Barat berbeda dengan situasi di Kabupaten Sumba Tengah 
yang sudah memiliki Perda pembatasan perayaan peristiwa adat sebanyak 3 hari dan 3 
hewan.Berdasarkan wawancara dengan para guru maupun tokoh adat, kondisi di 
Kabupaten Sumba Barat masih kuat dipengaruhi oleh adat. 

3.3 Ketidakhadiran Anak Karena Jarak PAUD dari lokasi tinggal 
Kendala jarak merupakan salah satu hal yang menjadi keluhan baik tutor maupun 
orangtua.Jarak PAUD yang di atas 3-4 Km merupakan persoalan tersendiri. Sebagian 
besar anak bertempat tinggal yang berjarak < 1 Km (84,8%), kemudian 10,7% berjarak 
1-2Km, 2,7% berjarak >3-4Km dan 1,8% berjarak > 5Km (Lihat Tabel 5). 

Idealnya jarak PAUD terjauh ada di bawah 1  KM karena kalau jarak terlampau jauh 
maka anak akan kesulitan karena kondisi cuaca, contohnya matahari yang teramat 
terik pada musim kemarau atau karena hujan hampir dipastikan anak tidak akan 
datang ke sekolah. Para tutor pun kesulitan jika harus menengok bahkan menjemput 
anak jika rumah anak jaraknya di atas 2 Km. Saat ini 84.8% anak yang disurvei sudah 
mendapatkan layanan ideal atau jarak rumah tinggal dengan lokasi PAUD kurang dari 1 
Km. 

Tabel 5 Persentase Anak Menurut Jarak Rumah ke Sekolah 

Valid Percent

Jarak Frequency Percent

< 1 KM 95.0 84.8

1-2 KM 12.0 10.7

>3-4 KM 3.0 2.7

>5 KM 2.0 1.8

Total 112.0 100.0



3.3 Tidak ada yang mengantar  

  
Gambar 16 Bagaimana Anak Berangkat ke Lokasi PAUD di Kab.Sumba Barat 

Temuan penelitian di Kecamatan Tana Righu khususnya di PAUD menunjukkan 
kebanyakan orangtua tidak mengantar anak ke sekolah, tetapi membiarkan tutor 
untuk menjemput di rumah. Pengalaman ini disampaikan oleh Esther, salah seorang 
tutor dalam FGD di Kecamatan Tana Righu: 

Masalah itu ya orangtua kan tidak bisa antar karena mereka kan semua kan pada 
petani jadi mereka tidak bisa antar. Cuma mereka tunggu kita datang baru sambil 
mereka tunggu di jalan begitu saja 

Keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang Kepala Sekolah TK di Kecamatan 
Lamboya: 

Ya, paling jauh itu tiga kilo. Nah, ini tiga kilo ini yang bahaya. Pergi-pulangnya ada 
yang lewat kali. Jadi, jalan juga sebentar sudah, datang sini su mendaki su cape, 
pulang lagi sudah begitu panas, sudah jam sepuluh keatas jam sepuluh keatas. Kalo 
itu, jalan menurun lae pulang sampe di rumah. Lemas sudah. Memang betul pulang 
sama-sama kakaknya, dan itu pun kami guru juga sarankan kalo pagi datang sekolah 
itu, tolong ade-ade itu perhatikan makannya. 

Lemahnya dukungan orangtua terhadap pentingnya PAUD untuk perkembangan anak-
anak tampak dari jawaban yang menyebutkan ‘tidak ada yang mengantar’ dan 
‘malas’.  Dari Gambar 16 terlihat bahwa sebanyak 7% orangtua menjawab anak tidak 

Bagaimana Anak PAUD Berangkat 
(n=112) 

Diantar Orangtua dengan Kendaraan 
15%

Diantar oleh Orangtua dengan Berjalan Kaki 
53%

Berjalan Kaki bersama Saudara/Teman 
18%

Berjalan Kaki Sendiri 
14%



masuk PAUD karena tidak ada yang mengantar dan sebanyak ‘16% karena malas’. 
Selain itu penyebab lainnya adalah karena orangtua harus mengikuti acara adat (12%). 

Kondisi ini sebenarnya merupakan kondisi umum, karena sebagian besar orangtua 
masih belum memahami apa pentingnya PAUD. Berdasarkan wawancara dengan 
beberapa tutor di Kecamatan Tana Righu, terungkap bahwa tuntutan masyarakat 
setempat kepada para tutor tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi mereka harus ikut 
mengantar dan menjemput anak di rumah. 

Seorang tutor, Esther di Kecamatan Tana Righu, menyatakan bahwa masyarakat 
menganggap itu kewajiban tutor, karena sudah digaji. Kondisi ini jelas tidak ideal, 
karena jika cakupan wilayah PAUD ada di 4 dusun yang berbeda, dan jaraknya lebih 
dari 2 Km maka beban yang dipikul tutor bertambah berat. Artinya mereka harus 
menjemput dari rumah ke rumah, bahkan harus memiliki motor untuk menjemput 
anak-anak.  

Kondisi ini cukup memberatkan para tutor, tetapi mereka tidak memiliki banyak 
pilihan. Antara membiarkan anak tidak datang ke PAUD atau pergi menjemput. Di Tana 
Righu, dua tutor yang diwawancarai ‘terpaksa’ mengorbankan anak-anak di salah satu 
dusun, karena tidak mungkin mereka mengantar dan menjemput anak di keempat 
dusun. Akibatnya anak PAUD setempat terpaksa mengikuti pelajaran di SD terdekat.  

3.3 Mengapa PAUD penting untuk anak menurut orangtua
Kampanye untuk menanamkan kesadaran orangtua terhadap pentingnya PAUD dapat 
dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek umum yang tergambar dalam 
pemahaman orangtua (Lihat Gambar 17) tentang pentingnya PAUD. 

  
Gambar 17 Pendapat Orang Tua tentang Kenapa Mendaftarkan Anak di PAUD 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) cenderung belum dianggap sebagai sesuatu yang esensial, 
dan bagaimana mempromosikan pentingnya PAUD ke berbagai kalangan masyarakat 

Percent



merupakan satu tantangan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa orangtua masih merasa 
bahwa hadir di PAUD memberatkan mereka, jika mereka harus mengantar anaknya sendiri. 

Meskipun demikian para orangtua jelas mendapatkan manfaat dari keterlibatan anak di PAUD. 
Manfaat utama yang dirasarkan para orangtua anak PAUD  dapat dilihat pada Gambar 18. 

  
Gambar 18 Manfaat Utama PAUD Menurut Orangtua 

Penelitian ini juga menemukan bahwa hanya sebanyak 65% PAUD yang memiliki forum 
orangtua dan tutor.Sisanya tidak memiliki forum ini. 

3.4. Kurangnya Komunikasi Orangtua-Tutor Tentang Anak yang Tidak Hadir 
Ketimpangan komunikasi antara orangtua dan para tutor PAUD tergambar dalam 
bagaimana mereka merespon ketidakhadiran anak di PAUD. Sebanyak 12,6% orangtua 
anak PAUD menyatakan mereka tidak melakukan apa-apa jika anak tidak pergi ke 
PAUD; sebanyak 37,8% orangtua memilih datang langsung ke PAUD, dan 31% menitip 
pesan kepada anak lain untuk memberitahukan kepada guru. 

Sebaliknya dari pihak para tutor PAUD cenderung lebih aktif untuk memantau 
ketidakhadiran anak, biasanya sebanyak 87% tutor memilih untuk langsung berkunjung 
ke rumah jika anak tidak hadir di lokasi PAUD (Lihat Gambar 19). 
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Gambar 19 Apa yang Dilakukan Tutor Jika Anak Tidak Masuk Sekolah? 

  

Gambar 20 Siapa yang Bertanggungjawab Mengasuh Anak (n=112) 

Meskipun para orangtua menjawab bahwa pendidikan anak merupakan tanggungjawab 
bersama bapak dan mama (81%) (Gambar 20), namun dalam kenyataannya dalam hal 
keterlibatan orangtua PAUD lebih banyak mama yang hadir dalam pertemuan PAUD. 
Dari 65% orangtua yang memiliki forum PAUD dan pernah hadir, sebanyak 63% 
pertemuan lebih sering dihadiri oleh mama, dan hanya 8% yang menunjukkan 
kombinasi bapak-mama (Gambar 21). 
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Gambar 21 Siapa yang Menghadiri Pertemuan Forum Orangtua PAUD-Tutor? & Gambar IV.

1.h Frekuensi Pertemuan Forum Orangtua PAUD-Tutor (n=73) 

Meskipun masih ada orangtua yang kurang mendukung kehadiran anak di PAUD dari 
112 responden sebanyak 45,5% menyatakan bahwa mereka membayar biaya tertentu 
untuk anak bersekolah di PAUD (Tabel 6). Pembayaran berkisar Rp. 5.000 sampai Rp 
230.000 pertahun. Sebanyak 8,9%  orangtua mengaku bahwa biaya ini memberatkan 
mereka, sedangkan lainnya menyatakan hal itu tidak memberatkan. 

Tabel 6 Hal-hal yang Dapat dilakukan Orang Tua untuk Meningkatan Mutu PAUD (n=109) 

Siapa yang hadir dalam 
Pertemuan Forum orangtua 

PAUD (n=73)
Bapak dan Mama 

8%

Mama 
63%

Bapak 
29% Persentase Frekeunsi 

Pertemuan

0

6.5

13

19.5

26

Sebulan Sekali 6 Bulan Sekali

Percent

Apa yang Bisa Dilakukan Orangtua untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan PAUD/TK?

Jumlah Persentase

Adakan pertemuan tutor dan orang tua anak 2.0 1.835

Kerja bakti bersama (berpartisipasi dalam perbaikan sarana 
belajar, membersihkan halaman paud,membuat pagar dll) 21.0 19.266

Kerjasama yang baik antara orangtua dan tutor paud 3.0 2.752

Membayar iuran paud 5.0 4.587

memberi sumbangan berupa barang 1.0 0.917

Memberi sumbangan sukarela berupa barang dan jasa 1.0 0.917

Memberi sumbangan sukarela berupa dana 3.0 2.752

Memberi waktu belajar pada anak 1.0 0.917

Mendampingi anak belajar setiap hari 48.0 44.037

Mendorong anak giat belajar 2.0 1.835



Secara umum orangtua mengharapkan adanya perbaikan pada PAUD tempat anak 
mereka sekolah. Sebanyak 94,6% orangtua mengharapkan adanya perbaikan fasilitas 
PAUD/TK. Adapun perbaikan yang diharapkan sebagai berikut : penambahan fasilitas 
bermain (32,1%), pembuatan gedung PAUD (31%), akses air bersih (17%) dan 
meningkatkan fasilitas listrik (Gambar 22) 

  
Gambar 22 Hal-Hal yang Diharapkan Orangtua untuk Meningkatkan Mutu PAUD (n=112) 

3.5 Bulan Januari, merupakan Bulan tertinggi anaka tidak hadir di PAUD 
Menurut jawaban para tutor PAUD dan kepala sekolah, Januari adalah bulan tertinggi 
anak PAUD tidak hadir di sekolah, karena dinamika PAUD sangat terkait dengan 
dinamika hidup petani. Bulan Januari merupakan musim tanam, sehingga para petani 
lebih memilih untuk bekerja di kebun untuk menanam. Jika di bulan biasa saja para 
petani enggan mengantarkan anak ke PAUD, apalagi pada saat musim tanam/musim 
panen yang membutuhkan lebih banyak tenaga untuk melakukan produksi pertanian, 
entah mengolah tanah, atau menanam. 

Selain itu Bulan Oktober dan November meskipun bukan bagian dari musim hujan, 
namun di kedua bulan ini dianggap bulan terpanas, atau panas terekstrim di 
Sumba.Jika lokasi PAUD dekat dengan rumah maka hal ini tidak menjadi persoalan, 
tetapi jika jarak PAUD di atas 2 KM maka sudah pasti anak-anak PAUD cukup kesulitan 
saat pulang.Para guru yang mengkhawatirkan anak dehidrasi meminta agar anak-anak 

Mendukung kreativitas anak 1.0 0.917

Mendukung program-program yang diselenggarakan pihak PAUD 19.0 17.431

Menyiapkan kebutuhan anak 1.0 0.917

Sumbang tenaga pembangunan gedung paud 1.0 0.917

Total 109.0 100

Valid Percent



dibekali dengan air yang cukup dan menganjurkan agar anak selalu makan pagi 
sebelum berangkat. 

  
Gambar 23 Bulan ApaSaja Anak PAUD Tidak Hadir di Sekolah? 

Dalam wawancara mendalam diketahui beberapa tutor menjawab bahwa anak 
kesulitan hadir di sekolah karena perpaduan antara jarak dan musim. Musim hujan 
biasanya dimulai di Bulan November dan puncaknya di Bulan Januari.Sebagian besar 
(58%) orangtua anak PAUD menjawab bahwa anak mereka pernah tidak masuk karena 
hujan, dan sebanyak 6.2% yang menjawab anak pernah tidak hadir karena banjir 
(Gambar 23) 

3.6 Faktor-Faktor Penyebab Utama Ketidakhadiran Anak di PAUD
Berdasarkan hasil analisis statistik disimpulkan bahwa independent 
variableyang mempengaruhi ketidakhadiran anak di PAUD secara berurutan 
adalah:  

(i) Jenis Penyakit yang diderita anak (D11) ; sig = 0,001 
(ii) Jenis acara adat yang sering menyebabkan anak tidak masuk sekolah 

(D14) ; sig = 0,001 
(iii)Cara orangtua memperlakukan anak saat berbuat salah (C6) ; sig = 

0,116 
(iv)Jumlah orang yang tinggal dirumah (C2) ; sig = 0,177 
(v) Musibah yang dialami keluarga (F1) ; sig = 0,197 

Kelima independent variable memiliki tingkat tingkat pengaruh terhadap 
ketidakhadiran dalam kategori “Korelasi cukup”. 
Kelima faktor tersebut berkorelasi positif artinya :  

1. Semakin banyak orang yang tinggal di rumah (bukan saudara kandung)  
maka semakin besar angka ketidakhadiran anak disekolah.  

2. Semakin kasar orang tua memperlakukan anak saat berbuat salah maka 
semakin besar angka ketidakhadiran anak di sekolah. 

Bulan Terbanyak Anak Tidak Hadir di PAUD?
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Februari

Januari
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3. Semakin banyak jenis penyakit yang diderita anak maka semakin besar 
angka ketidakhadiran anak di sekolah. 

4. Semakin banyak acara adat yang ada di sekitar anak maka semakin besar 
angka ketidakhadiran anak di sekolah. 

5. Semakin sering keluarga mengalami musibah makan semakin besar angka 
ketidakhadiran anak di sekolah. 

Keterangan: Berikut ini merupakan penjelasan atas proses analisa data: 
❖ Uji statistik di atas ditempuh dengan mengumpulkan variabel-variabel 

indipende berikut ini:  
1. Cara pengasuhan anak dalam keluarga (A1) 
2. Latar belakang pendidikan orangtua (B1)  
3. Pendapat orangtua tentang kepentingan sekolah (B3),  
4. Jumlah anak yang putus sekolah dalam keluarga anak (B9) 
5. Jumlah orang yang tinggal dirumah (C2),  
6. Cara orangtua memperlakukan anak saat berbuat salah (C6) dan 

berprestasi (C7) 
7. Jarak rumah dengan sekolah (D5) 
8. Sakit (Jenis Penyakit yang diderita anak) (D11) 
9. Jenis Acara Adat yang sering menyebabkan anak tidak masuk sekolah 

(D14) 
10. Jumlah kekayaan orang tua (E5)  
11. Apakah orangtua menjual ternak untuk anak (E8)  
12. Apakah orangtua menjual/menggadaikan tanah untuk anak sekolah (E9) 

dan musibah yang dialami keluarga (F1). 

Dalam proses oleh data dicoba dikaji hubungan antara ketidakhadiran 
anak dengan 12 variabel indipenden di atas.  

❖ Berdasarkan nilai signifikan, terdapat dua variabel yang 
mempengaruhi ketidakhadiran anak karena nilai signifikan <0.10. Dua 
variabel itu adalah: sakit (Jenis-jenis penyakit yang diderita 
anak)=D11 dan D14 (Jenis acara adat yang sering menyebabkan anak 
tidak masuk sekolah).  

❖ Berdasarkan landasan teori regresi linear berganda dan koefisiean 
korelasi yang diolah dengan bantuan SPSS 16.0 maka diperoleh hasil 
bahwa hanya lima variabel yang tersisa dan dapat digunakan untuk uji 
akhir karena variabel-variabel yang lain nilai signifikannya sangat 
besar (atau tergolong tidak memungkinkan untuk mempengaruhi 
variabel dependent/ketidakhadiran anak). Kelima variabel tersebut 
adalah: 

(i) Jumlah orang yang tinggal dirumah (C2) ; sig = 0,177  



(ii) Cara orangtua memperlakukan anak saat berbuat salah (C6) ; 
sig = 0,116 

(iii)Jenis Penyakit yang diderita anak (D11) ; sig = 0,001 

(iv)Jenis acara adat yang sering menyebabkan anak tidak masuk 
sekolah (D14) ; sig = 0,001 

(v) Musibah yang dialami keluarga (F1) ; sig = 0,197 

Jika nilai signifikan tiap variabel lebih kecil dari tingkat signifikansi 
yang digunakan yaitu 0,10 maka varibel-variabel tersebut 
mempengaruhi ketidakhadiran anak di sekolah.  

❖ Berdasarkan uji statistik F, maka diperoleh nilai signifikan dari 5 
variabel yang sudah dibahas sebesar 0.000 (sig < 0,10) artinya semua 
variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
dependent variable (ketidakhadiran anak). Untuk itu Tabel 3.10 
menunjukkan bahwa nilai R (Nilai Koefisien Korelasi) = 0,5 (korelasi 
lemah mendekati korelasi kuat). Nilai koefisien korelasi menunjukkan 
seberapa kuat 5 variabel tersebut mempengaruhi ketidakhadiran anak.  
Dari output Model Summary (Tabel 7) terlihat bahwa nilai R (koefisien 
korelasi) sebesar 0,5, yang berarti bahwa independent variable dan 
dependent variable dapat dikategorikan memiliki hubungan korelasi 
lemah dengan Std. Error of the Estimate (SEE) sebesar 85%. Semakin 
kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam 
memprediksi variabel dependent. Adapun Model Regresi yaitu: 

Y =0,10 X1 + 0,27X2 + 0,12X3 + 0,16X4 – 0,23X5 + 0,17 

Tabel 7 Nilai Koefisien Korelasi 

Dua dari limaindependent variable di bawah ini, yakni jenis penyakit yang sudah 
diderita anak & jenis acara adat yang sering menyebabkan anak tidak hadir di kelas 
PAUD, sudah dijelaskan di bagian awal:  

(i) Jenis Penyakit yang diderita anak  
(ii) Jenis acara adat yang sering menyebabkan anak tidak masuk sekolah  
(iii)Cara orang tua memperlakukan anak saat berbuat salah  
(iv)Jumlah orang yang tinggal dirumah  
(v) Musibah yang dialami keluarga  

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 .469a .220 .184 .85748

a. Predictors: (Constant), F1, C6, C2, D11, D14



❖ Cara memperlakukan anak ketika berbuat salah 
Sebanyak 19,6% orangtua anak PAUD yang diwawancarai masih menggunakan 
hukuman fisik untuk menegur anak yang berbuat salah (Lihat Gambar IV.6.a). 
Orangtua yang mengenakan hukuman fisik cenderung kurang memahami 
bagaimana mendidik anak tanpa pukulan fisik, dan ini umumnya merupakan 
bagian dari tradisi setempat. Pro dan kontra terkait hukuman fisik ini masih 
terjadi di masyarakat Sumba Barat. Terkait sikap pro dicontohkan oleh salah 
seorang supervisor SD di tingkat kecamatan dalam workshop di Waikabubak. Ia 
menyatakan bahwa ‘rotan kasih’ itu memang tertulis dalam Alkitab, dan caranya 
untuk mendisiplinkan anak hanya dengan menggunakan ‘rotan’.  
Anak-anak usia PAUD pun, juga masih mendapatkan hukuman fisik ketika berbuat 
salah, sebanyak 19,6% orangtua masih menerapkan hukuman memukul/mencubit 
ketika anak berbuat salah. Sebaliknya pada saat anak berprestasi respon orang 
tua ada yang memuji 76,8% dan 15,2% memberi hadiah. 
Temuan ini menegaskan bahwa orangtua yang menggunakan hukuman fisik untuk 
anak, memiliki korelasi positif dengan angka ketidakhadiran anak di sekolah. 
Artinya semakin orangtua tidak mampu memahami dunia anak dan berempati 
terhadap anak, maka cukup disangsikan kemampuan orangtua untuk memotivasi 
anak untuk hadir di PAUD. 

  
Gambar 24 Cara Orangtua Menegur Ketika Anak Berbuat Salah (n=112) 

❖ Jenis penyakit yang diderita anak  
Ketidakhadiran anak yang diakibatkan oleh sakit penting untuk dicermati, 
seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal. Khusus untuk tiga jenis 
penyakit terbanyak yang diderita oleh anak-anak PAUD seperti yang 
dituturkan oleh para tutor: (i) malaria, (ii) ISPA, dan (iii) diare (Gambar 
25). 

Penanganan penyakit malaria di daerah seperti Sumba yang memang 
endemik malaria memang dibutuhkan strategi khusus terkait pola 
pencegahan terpadu, tidak hanya membahas tentang bagaimana 
mengobati. Salah satu cara yang ditempuh UNICEF di NTT adalah dengan 
mengenalkan ‘laskar jentik’ yang tugasnya memantau genangan potensial 
di tiap rumah yang berpotensi menjadi habitat nyamuk. Selanjutnya setiap 

Persentase



rumah diberi skor penilaian, dan selanjutnya dipresentasikan di tingkat 
desa, untuk mengajak warga peduli.Para ‘laskar jentik’ adalah anak-anak 
SD. 

  
Gambar 25 Sakit yang Paling Sering Menyebabkan Anak Tidak Hadir di Sekolah 

❖ Jenis acara adat yang sering menyebabkan anak tidak masuk sekolah  

Keterkaitan antara adat dan masyarakat amat kental di Kabupaten Sumba 
Barat.Tidak terkecuali ini juga menjadi bagian hidup orangtua para anak 
PAUD.Keikutsertaan anak PAUD di sekolah amat terkait dengan orangtua 
mereka, jika para orangtua menghadiri acara adat, anak cenderung tidak 
hadir di kelas PAUD.Jenis acara adat yang sering menyebabkan anak tidak 
masuk sekolah adalah acara kematian, dan lamanya ritual hari 
perkabungan untuk kematian orang dewasa minimal 3 hari hingga 7 hari. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan Sekda Sumba Barat dalam sebuah 
pertemuan informal, diskusi dusun dengan tokoh adat di Loli di Kampung 
Tarung, maupun wawancara dengan Kepala Desa Anajiaka di Kabupaten 
Sumba Tengah, upaya untuk menyederhanakan prosesi adat dapat 
dilakukan dengan melakukan pembaruan di tingkat Perda yang 
menyederhanakan ritual adat menjadi: ‘tiga hewan, tiga malam’.  

Perda Kabupaten Sumba Tengah terkait ‘tiga hewan tiga malam’ 
merupakan proses inovasi yang dimulai di Desa Anajiaka di era almarhum 
Bapak Sabarua (kepala desa) yang melakukan pembaruan soal adat di Desa 
Anajiaka yang kini dikenal sebagai ‘desa sarjana’ di Kabupaten Sumba 
Tengah, karena hampir semua rumah memiliki sarjana. Dalam model ini 
adat tidak ditinggalkan, bahkan struktur adat tetap dipertahankan namun 
pembahasannya mengedepankan pandangan-pandangan rasional terkait 
cost and benefitritual adat. 

Proses ini sudah dilakukan di Kabupaten Sumba Barat. Namun terobosan 
serupa disarankan tidak hanya mengutamakan kekuatan legalitas tetapi 
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mengisyaratkan kerjasama dengan para pemangku adat (para 
rato).Kekuatan otoritas modern, harus disandingkan dengan para 
pemegang mandat otoritas tradisional. 

Di tingkat para pemimpin adat, upaya untuk menyederhanakan adat agar 
semakin ekonomis dan sesuai dengan tuntutan zaman, juga mendapat 
tanggapan baik.Salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah soal 
kebanggaan (pride) warga.Karena upaya penyederhanaan semacam ini 
dengan mudah tergelincir untuk direndahkan. Sudah menjadi rahasia 
umum bahwa ‘untuk acara adat orangtua akan berutang dan selalu siap’ 
tetapi hal yang sama tidak untuk pendidikan anak.  

Berdasarkan hasil diskusi proses perubahan ini perlu menggandeng dua 
elemen utama yakni bupati dan tokoh adat. Peluang ini terbuka dilakukan 
di Kabupaten Sumba Barat. 

❖ Jumlah orang yang tinggal dirumah  

Dalam temuan ini juga didapat bahwa semakin banyak anggota keluarga 
(non keluarga inti) yang tinggal di rumah, juga berkorelasi dengan angka 
ketidakhadiran anak di sekolah.Dalam sistem keluarga yang ada di Sumba 
Barat, rumah tidak hanya diisi oleh keluarga inti dalam konsep modern 
(bapak, ibu, anak), tetapi rumah diisi oleh saudara kandung bapak/ibu, 
sepupu, orangtua bapak/ibu.Jika anak tinggal dalam keluarga besar, 
otoritas orangtua biasanya mengecil.Contohnya dalam sebuah wawancara 
keluar bahwa anak yang tinggal bersama nenek, cenderung tidak 
mengindahkan perintah orangtua. 

Selain itu model rumah yang menampung lebih dari keluarga inti juga 
menunjukkan eratnya pengaruh struktur sosial tradisional terhadap para 
orangtua anak PAUD.Dengan sendirinya konstruksi berpikir maupun 
pengaruh dominan dalam keluarga anak PAUD yang masih hidup dalam 
pola sosial ini masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan 
tradisional atau tanggungjawab adat.Hal ini berkaitan erat dengan ritual-
ritual adat yang harus dipenuhi oleh keluarga ketika ada kerabat yang 
meninggal, menikah, dll.Bahkan ini juga terkait dengan keterlibatan 
keluarga dalam perang tanding. 

❖ Musibah yang dialami keluarga  

Musibah yang dialami oleh warga juga memiliki korelasi positif dengan 
angka ketidakhadiran anak di lokasi PAUD. Anak dari keluarga yang tidak 
kena musibah dalam 5 tahun terakhir, memiliki angka kehadiran yang lebih 
tinggi di lokasi PAUD.Dampak yang paling terasa adalah kekeringan 
panjang, disusul wabah penyakit, dan perang/konflik (Gambar 26). Khusus 
untuk perang/konflik antar suku perlu diberikan perhatian khusus, karena 
anak pun turut menjadi korban. Hal ini akan tergambar dalam ulasan anak 
SD yang terlibat dalam ‘perang tanding’. 



  

Gambar 26 Musibah yang Dialami Dalam 5 Tahun Terakhir 

Lebih jauh lagi hal-hal berikut ini merupakan musibah yang masih dialami warga 
dalam 1 tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar berikut. Daftar musibah ini 
memang sangat terkait dengan pola kehidupan petani maupun pola kehidupan suku. 
Khusus terkait dengan pola kehidupan petani, terkait dengan gagal tanam/panen, 
kekurangan air, dll. Sedangkan yang terkait dengan pola kehidupan suku, sangat 
terkait dengan perang tanding antar suku (Gambar 27). 

  
Gambar 27 Musibah yang masih dirasakan 
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Musibah yang masih dirasakan amat terkait dengan kondisi keuangan keluarga terkait 
produksi pertanian maupun peternakan yang terkait dengan kekeringan/banjir, 
maupun akibat konflik/ perang tanding yang terjadi. 

Selain faktor kesehatan anak, hasil analisis statistik memperlihatkan bahwa faktor-
faktor sosial berkorelasi positif dengan angka ketidakhadiran anak. 

4. Rekomendasi
4.1 Meningkatkan Kualitas dan Kehadiran Tutor, dan Fasilitas PAUD  
Memaksakan anak harus ke sekolah tanpa secara bersamaan memperbaiki kualitas 
pendidikan, terutama kualitas guru adalah kejahatan. Selain faktor sosial di luar 
sekolah, fokus penelitian juga perlu dilakukan terhadap faktor yang sifatnya internal 
sekolah. Setelah menyelesaikan penelitian ini kami menemukan bahwa salah satu hal 
yang perlu diperiksa bukan hanya terkait ‘angka ketidakhadiran anak’, tetapi ‘angka 
ketidakhadiran guru/tutor’.  

Kondisi guru yang tidak siap juga terjadi di PAUD, khusus untuk PAUD (non TK) 100% 
pengajar menurut data Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat merupakan lulusan SMA. 
Saat ini ketersediaan PAUD di tiap desa baru memenuhi target keberadaan, belum 
menjangkau perkara kualitas. 

Hal yang paling menyolok adalah kualitas guru yang cukup berbeda dibandingkan 
antara guru PAUD dan guru TK. Meskipun dalam paradigma dominan terkini TK adalah 
bagian dari PAUD. Namun pembedaan antara TK dan PAUD perlu dikemukakan. TK 
memiliki dukungan pemerintah terkait guru, sedangkan PAUD tidak, pemerintah 
daerah hanya memberikan dukungan ala kadarnya untuk para tutor.  

Kesenjangan antara TK dan PAUD juga terlihat dari jenjang pendidikan guru/tutor di 
TK. Di TK kita masih menemukan keberadaan lulusan FKIP, tetapi di PAUD tidak ada 
satu pun lulusan FKIP (data Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat 2015). 

Kehadiran anak sangat terkait dengan kondisi PAUD. Artinya menganjurkan anak ke 
PAUD tidak seperti kita sedang menggembalakan itik/ayam ke kandang, tetapi mereka 
adalah subyek didik yang merdeka.  

Dua hal mendasar yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan infrastruktur dan 
pengembangan kapasitas tutor. Peningkatan dana infrastruktur PAUD perlu dilakukan 
karena cukup banyak gedung PAUD yang statusnya ‘seadanya’. Tabel 8 di bawah ini 
menjelaskan tentang status bangunan PAUD yang dipakai saat ini. Sebanyak 53.3 
persen PAUD yang disurvei hingga saat ini sudah memiliki bangunan terpisah 
sedangkan sisanya masih menumpang pada bangunan existing seperti kantor desa dan 
rumah ibadah. Sedangkan kapasitas tutor seluruh tutor PAUD adalah lulusan SMA, 
sehingga pembekalan lanjutan sifatnya mutlak.  



Tabel 8 Lokasi Penyelenggaraan PAUD 

4.2. Membantu Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sumba Barat

Hingga saat ini belum ada layanan PAUD untuk anak berkebutuhan khusus (difable 
children) di Kabupaten Sumba Barat. Pelayanan anak berkebutuhan sungguh 
dibutuhkan di Kabupaten Sumba Barat. Sebab bagi anak berkebutuhan khusus di Kab. 
Sumba Barat, kehadiran/ketidakhadiran bukan merupakan persoalan, sebaliknya 
apakah ada PAUD yang menyediakan layanan untuk mereka. 

Saat ini untuk anak berkebutuhan khusus, di Kab.Sumba Barat baru menjangkau anak 
SD yang berkebutuhan khusus, dan ini pun hanya dilayani di SD Inklusi Tabula Dara, 
Waikabubak.   Itu pun siswa/i berkebutuhan khusus yang ditangani adalah anak Tuna 
Grahita. Alokasi anggaran khusus hanya mungkin jika ada Perda yang mengaturnya, 
dan ada kebijakan anggaran. Saat ini saja Kepala Sekolah SD Inklusi Tabula Dara 
mengeluhkan besarnya biaya yang diperlukan untuk assesment 'anak inklusi' yang 
memakan biaya sebesar 2,5 juta rupiah.   

Intervensi di tingkat pembuat kebijakan perlu dilakukan dengan mempersiapkan PAUD 
Inklusi minimal satu di setiap kecamatan untuk tahap awal. Proses indentifikasi anak, 
penyiapan tutor, penyiapan materi/bahan belajar mutlak dilakukan agar anak-anak 
berkebutuhan khusus dapat ditangani. Selain itu 'orangtua' pun perlu dididik, karena 
tidak semua orangtua mau menerima pernyataan bahwa anaknya berkebutuhan 
khusus, dan membutuhkan model pengajaran yang berbeda. Terkait kebijakan Pemda, 
salah satu hal yang perlu diterobos adalah pembuatan Perda yang mendukung 
kegiatan ini.  

Lokasi Penyelenggaraan PAUD

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percen

t

Cumulativ
e Percent

Valid Bangunan Terpisah,Didirikan Khusus untuk PAUD 8.0 53.3 53.3 53.3

Memanfaatkan Bangunan Posyandu/Puskesmas 3.0 20.0 20.0 73.3

Menggunakan Kantor Desa 1.0 6.7 6.7 80.0

Menumpang Rumah Warga 1.0 6.7 6.7 86.7

Menggunakan Rumah Ibadah 1.0 6.7 6.7 93.3

Menumpang di Ruang Kelas SMP 1.0 6.7 6.7 100.0

Total 15.0 100.0 100.0



Target awal untuk menyelesaikan masalah ini adalah memikirkan kemungkinan 
pembuatan satu PAUD inklusi di setiap kecamatan, sambil mempersiapkan langkah 
sistematis untuk membantu anak. Program ini mungkin bisa bersinergi dengan 
program Dinas PPO NTT yang mencanangkan NTT sebagai Provinsi Inklusi. 

4.3  Masuk PAUD, Siap Masuk SD 
Secara riil hubungan antara PAUD dan SD semakin kuat, artinya anak-anak yang hadir 
secara rutin di PAUD umumnya lebih siap masuk SD, dan cenderung akan lebih maju 
dari kawan-kawannya yang tidak mengenyam PAUD. Artinya tekanan maupun tuntutan 
guru di SD akan datang pada anak-anak Non PAUD. 
Kesiapan anak untuk masuk SD ditandai oleh beberapa hal:  
❖ Kesiapan keluarga menyiapkan anak  
❖ Keterlibatan anak dalam PAUD atau pendidikan pra sekolah (pre school)  

Saat ini persentase anak SD yang mengikuti PAUD sebelum masuk SD sebesar 79,5%. 
Masih sekitar 19,5% anak yang belum mendapatkan layanan PAUD, dan langsung masuk 
SD. Kondisi ini seharusnya sudah lebih baik, karena responden anak SD yang diambil 
adalah anak-anak yang masuk SD tahun 2012 dan 2013. Saat itu PAUD belum hadir di 
seluruh desa di Kabupaten Sumba Barat. 
Pentingnya PAUD sebagai persiapan pra sekolah diutarakan oleh seorang wakil kepala 
SD Wee Sake, Kecamatan Loli: 

Ada perbedaan antara anak-anak yang ikut PAUD dan tidak ikut PAUD. Berbeda 
sekali. Kalau anak PAUD bebas tulis. Tapi kalau anak yang dari rumah tangga, belum 
bisa memegang pensil. Itu yang pertama. Kalau kedua tentang pergaulan, tidak 
bebas. Duduk saja (melongo) begini. Kalau di PAUD sudah kasih bebas bermain 
memang segala macam. Mereka (Non PAUD) datang dari rumah hanya duduk. Jadi, 
saya sekarang saya pisahkan, yang tidak bisa sama sekali (di) satu tempat. Yang asal 
dari rumah tangga saya bimbing khusus. Saya punya murid sekarang di kelas dua, 
tidak ada yang tidak tahu tulis. Yang sekarang ini sudah bagus tulisannya. Jadi di 
kelas satu saya pisah. 

Pentingnya PAUD perlu menjadi perhatian bersama, karena kondisi kompetensi anak 
ini diyakini sebagai salah satu faktor yang cukup berkontribusi pada motivasi anak 
untuk hadir di sekolah secara reguler. Khusus untuk anak SD kesiapan sekolah anak.  
Selain bergantung pada tutor PAUD, orangtua juga turut berperan untuk mengajari 
anak, seperti tercermin dari Tabel 9 dan Tabel 10. 

Tabel 9 Hal-hal yang diajarkan Orangtua pada Anak Usia 1-3 tahun 

Hal-hal yang Diajarkan ketika Anak Berumur 1-3 Tahun

Jumlah Orangtua Persentase

Berbicara 95 85

Mengenal Anggota Tubuh 44 39

Mengenal Anggota Keluarga 43 38

Makan Sendiri 45 40



Tabel 10 Hal-hal yang Diajarkan ketika Anak Berusia 4-6 tahun 

Jika anak sudah tertinggal, tidak menghadiri PAUD, maka di SD pun ia cenderung akan 
berada di posisi belakang karena dikategorikan sebagai anak yang start terlambat 
(late starter). 

4.4 Melibatkan Pemerintah dalam Perubahan Sosial Terkait Adat 
Dalam penelitian ini digunakan Sistem Ekologi Perkembangan Anak sebagai salah satu 
kerangka pemikiran. Sistem ini terbagi ke dalam lima sub-sistem (the micro, meso, 
exo, macro and chrono-systems). 

Salah satu rekomendasi utama dalam penelitian ini adalah tentang ‘penyederhanaan 
adat’ yang dapat ditempuh dengan bekerjasama dengan pemangku kebijakan 
khususnya melalui penerbitan Perda ‘tiga hewan tiga malam’.  

Penyederhanaan adat ini perlu dilakukan karena dampaknya penting untuk dunia 
pendidikan. Contoh yang bisa diacu adalah Perda Tiga Hewan Tiga Malam yang 
dicanangkan di Kabupaten Sumba Tengah (salah satu kabupaten hasil pemekaran 
Kabupaten Sumba Barat). Dua dampak utama yang diharapkan dicapai adalah: (1) 
menghentikan laju pemiskinan, (2) intervensi penentuan prioritas dalam masyarakat, 
(3) meminta agar masyarakat memberikan prioritas pada pendidikan anak agar tidak 
semuanya tidak terserah untuk ongkos adat.  

Dengan membatasi pesta adat tiga hewan, akan berkontribusi langsung pada 
masyarakat. Sebab pemotongan hewan yang berlebihan akan mendorong pemiskinan 
masyarakat.  Dalam salah satu FGD ditekahui bahwa besarnya pengeluaran per hari 

Mengenali Angka dan Huruf 3 3

Menyanyi 2 2

Menggambar/melukis 1 1

Mengenakan pakaian sendiri 1 1

Hal-hal yang diajarkan ketika anak berumur 4-6 Tahun

Jumlah Orang Tua Persentase

Mengenal Huruf dan Angka 95 85

Memegang Pensil dan Membuat Garis 35 31

Mandi Sendiri 46 41

Membantu Kerja Kecil di Kebun/Rumah 31 28

Menyanyi 2 2

Melukis 1 1



pada saat kematian bisa mencapai angka 40 juta rupiah. Hal ini ditekankan oleh 
(Almarhum) Ama Niga Dapawole Tokoh Adat Kampung Tarung Waitabar.  

Jika intervensi pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) dengan bekerjasama 
mengeluarkan Perda dilakukan maka tingkat prioritas masyarakat bisa digeser. Sebab 
sudah menjadi kondisi umum, orangtua akan memilih berutang untuk memenuhi 
‘kewajiban adat’. Namun, orangtua belum tentu melakukan hal yang sama untuk 
memenuhi pendidikan anak. 

Kenapa harus Pemerintah? 
Intervensi melalui Perda ini merupakan cara tepat untuk menghentikan laju 
pemiskinan. Sebab jika ditetapkan pemerintah maka, tidak ada pihak yang ‘merasa 
malu’. Ketika diangkat menjadi peraturan bersama tidak seorang pun yang 
dipermalukan. Ini hal penting kenapa pemerintah khususnya bupati sangat diharapkan 
melakukan revisi terhadap perkara ini. 

Sebaliknya jika aksi ini hanya dilakukan sepihak tanpa dilandasi Perda dan didukung 
oleh bupati maka pihak yang menghentikan akan dicap ‘tidak tahu adat’. Para tokoh 
adat dalam FGD yang dilakukan di Kampung Tarung Waitabar, Waikabubak, 
menyatakan bahwa proses intervensi ini bisa dilakukan dari atas, dan ini sangat 
memungkinkan. 

Dampak langsung pun tentu akan dirasakan di sekolah, karena pesta kematian yang 
berlarut-larut akan membuat angka ketidakhadiran anak juga semakin tinggi. 
Umumnya ritual kematian orang dewasa mencapai 6 hari, jika bisa disederhanakan 
maka anak tidak perlu bolos sekolah lebih lama demi memenuhi ‘kewajiban adat’. 

Kewajiban Adat Sebagai Hambatan dalam Pendidikan Anak 
Sebanyak 44,6% orangtua mengaku bahwa mereka menjual ternak untuk biaya anak 
sekolah dan 3,6% orang tua menjual/menggadaikan tanah mereka agar anak bisa 
bersekolah.  

Kewajiban adat jauh lebih dianggap penting dibandingkan dengan kewajiban orangtua 
untuk menyekolahkan anak sebaik mungkin, hal ini tercermin dari kedua angka di 
atas. Angka pertama mungkin masih dianggap besar, karena tidak spesifik menanyakan 
apakah yang dijual adalah ‘ternak besar’ atau ‘ternak kecil’.  

Masyarakarat adat merupakan elemen penting dalam perubahan sosial yang dilakukan 
melalui institusi pendidikan, sehingga keterlibatan masyarakat adat adalah mutlak.  

Masyarakat Adat dan administrasi sekolah 
Masyarakat adat yang kebanyakan masih menganut Marapu selama ini kesulitan untuk 
masuk ke sekolah karena didiskriminasi dalam hal pencatatan sipil. Pernikahan 
mereka tidak terdaftar, dan akibatnya anak mereka tidak memiliki akta kelahiran. 
Meskipun perlahan hak para penganut kepercayaan mulai dipulihkan sebagai warga 
negara, namun secara khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat perlu 
melakukan terobosan untuk menghentikan diskriminasi terhadap mereka. Ketiadaan 



kepemilikan dokumen administratif dapat dianggap sebagai halangan bagi para 
penganut Marapu ke dalam sekolah. 

Selain itu dalam uji statistik diketahui bahwa selain sakit, keberadaan anak yang 
putus sekolah dalam satu kabisu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka 
ketidakhadiran di SD. Di sisi ini intervensi yang ditujukan untuk komunitas perlu untuk 
dipikirkan. Sebab tantangan yang dihadapi bukan hanya untuk mengubah perilaku 
individu, tetapi bagaimana membumikan ide dasar bahwa pendidikan merupakan hal 
penting.  

Tingginya angka putus sekolah dalam satu keluarga, dan adanya pengaruh signifikan 
anak yang putus sekolah dalam satu kabisu/kabihu menunjukkan pentingnya 
intervensi dilakukan dalam skala komunitas, maupun dalam konteks lebih luas ada di 
aras masyarakat (society).  

5. Kesimpulan
Berkaca pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran anak di PAUD, maka 
upaya untuk melakukan peningkatan kualitas PAUD perlu dilakukan secara holistik. 
Secara umum intervensi dapat dilakukan dengan memadukan kerja dua sektor utama 
yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Namun secara umum peran pemerintah 
sebagai ‘agen pembangunan’ amat diperlukan untuk menyderhanakan adat, terutama 
untuk mengurangi proses pemiskinan. Secara khusus kami merekomendasikan agar 
pembenahan PAUD dimulai dengan meningkatkan kapasitas tutor, dan insentif untuk 
para pengajarnya. Selain itu peran pemerintah sebagai pelopor juga amat dibutuhkan 
khususnya untuk memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. 
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7. Lampiran: Metode Penelitian 
7.1 Mix Method
Penelitian ini menggunakan kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dan 
kualitatif. 

Tabel 1. Mix Method 

7.2 Desain Sampling untuk Survey
Penentuan jumlah sampling dilakukan berdasarkan perhitungan berikut ini: 

7.2.1 Basis penghitungan sampling
7.2.1.a Basis sampling orangtua-anak PAUD 

Prosentase di atas diambil berdasarkan pembagian berdasarkan proporsi jumlah PAUD 
di masing-masing kecamatan.   
Berdasarkan pembagian tabel di atas, survey kemudian dilakukan di sejumlah PAUD 
yang ada di enam kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, dengan mempertimbangkan 
gender anak (bukan orangtua). 

Kuantitatif Kualitatif

Survey di SD Literature review

Survey di PAUD In depth interview

Survey anak-orangtua SD 
(berpasangan)

FGD

Survey pada guru/tutor Observasi

No Kecamatan Jumlah 
PAUD Persentase

1 Lamboya 25 14.12429379

2 Wanokaka 24 13.55932203

3 Lamboya Barat 9 5.084745763

4 Loli 38 21.46892655

5 Kota Waikabubak 47 26.55367232

6 Tana Righu 34 19.20903955

TOTAL 177 100 

http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index.php?md=reportp&item=report_01a&prop_id=53&kabkot_id=5301&kec_id=5301021&kel_id=
http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index.php?md=reportp&item=report_01a&prop_id=53&kabkot_id=5301&kec_id=5301022&kel_id=
http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index.php?md=reportp&item=report_01a&prop_id=53&kabkot_id=5301&kec_id=5301023&kel_id=
http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index.php?md=reportp&item=report_01a&prop_id=53&kabkot_id=5301&kec_id=5301050&kel_id=
http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index.php?md=reportp&item=report_01a&prop_id=53&kabkot_id=5301&kec_id=5301060&kel_id=
http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index.php?md=reportp&item=report_01a&prop_id=53&kabkot_id=5301&kec_id=5301072&kel_id=


7.2.2 Desain Sampling Operasional
7.2.2.a Desain Operasional PAUD

Berikut ini adalah data desain operasional sampling untuk survey PAUD di Kabupaten 
Sumba Barat 

Penghitungan di atas dilakukan dengan skema: 

Kecamatan PAUD Observasi 
PAUD

Orangtu
a 

Anak 
PAUD

Tutor 
PAUD

Loli

PAUD Tarung 1 8 1

PAUD Elshadai 1 8 1

PAUD Melati 1 7 1

Lamboya
TK SatapPrajaka 1 8 1

TK Kristen Kabukarudi 1 8 1

Tanah Righu

PAUD Ngindi Ate 1 6 1

PAUD Tunas Harapan II 1 6 1

PAUD Ole Awa 1 7 1

Lamboya Barat PAUD Tanah Nyale 1 9 1

Kota Waikabubak

PAUD Anggrek 1 10 1

PAUD Tunas Harapan 1 10 1

PAUD Beringin Jaya 1 9 1

Wanokaka

PAUD KamaruKabba 1 5 1

PAUD Tunas Baru 1 6 1

PAUD UbuDjara 1 5 1

Kecamatan PAUD

Anak yang Diwakili

Anak 
Laki-laki

Anak 
Perempua

n

Loli

Tarung Waitabar 4 4

El Shadai 2 5

Melati 4 4

Lamboya
Satap Prajaka 4 4

TK Kristen Kadukarudi 6 2



Tana Righu

Nyindi Ate 3 3

Tunas Harapan II 3 3

Ole Awa 3 4

Lamboya Barat Tanah Nyale 6 3

Waikabubak

Anggrek 6 4

Beringin Jaya 5 4

Tunas Harapan 5 5

Wanakaka

Kaman Kaba 3 2

Tunas Baru 3 3

Ubu Jara 3 2

TOTAL 56 56



7.3 Metode Analisa Data

Metode Analisa Data Kuantitatif
Data kuantitatif diolah dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya setelah data 
diolah maka dilanjutkan dengan analisa statistik berikut ini: 

1. Regresi Linear Berganda 

Regresi ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara dependent  variable 
(variabel terikat) dengan independent variable (variabel bebas), dengan jumlah 
variabel lebih dari satu. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi 
mengenai ketergantungan dependent  variable dengan satu atau lebih independent 
variable dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi 
atau nilai rata-rata variabel bebas yang diketahui (Gujarati, 2003). 

Adapun persamaan Regresi Linear Ganda: 

  

Keterangan: 

Y = VariabelTerikat 

Variabel bebas  

 = konstanta 

nilai koefisiean regresi 

Tingkat Signifikansi 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar 10% artinya 90% tingkat 
kepercayaan terhadap hasil penelitian. Tingkat signifikansi 10% atau 0.10 artinya 
 mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang 
benar sebanyak-banyaknya 10% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 90% 
tingkat kepercayaan. 

Pada dasarnya pengujian hipotesa tentang parameter koefisen regresi secara 
keseluruhan atau pengujian persamaan regresi dengan menggunakan statistik F dan 
statistik t yang dirumuskan sebagai berikut: 

Uji F 

Rerata jumlah kuadrat regresi 

Rerata jumlah kuadrat residu  

Setelah  ditentukan maka dilakukan pengujian hipotesis penelitian 

Kriteria pengujian: 



Jika  diterima 

Jika  ditolak 

Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2006). Pengujian 
parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual 
mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu 
konstan. Untuk melakukan pengujian t maka dapat digunakan dengan rumus sebagai 
berikut: 

t = βn/Sβn 

Dimana: 

t : mengikuti fungsi t dengan derajat kebebasan (df). 

βn  : koefisien regresi masing-masing variabel. 

Sβn : standar error masing-masing variabel. 

Dasar pengambilan keputusan: 
a) Jika probabilitas (signifikansi)> 0,10 (α) atau T hitung < T tabel berarti hipotesa 

tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak, bila dilakukan uji secara parsial. 
b) Jika probabilitas (signifikansi)< 0,10 (α) atau T hitung > T tabel berarti hipotesa 

terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima, bila dilakukan uji secara parsial. 

Koefisien Korelasi 

Dalam penelitian untuk mencari hubungan antara beberapa variabel, misalnya untuk 
melihat hubungan antara kesehatan anak (Variabel X) dengan umur dan tinggi badan 
anak (Variabel Y). Guna melihat hubungan tersebut analisa korelasi dapat dipakai. 

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar 
variabel.Analisa korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antar variabel misalnya hubungan dua variabel atau lebih. Apabila terdapat hubungan 
antara variabel maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan 
mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lainnya.  

Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi 
negatif, tidak ada korelasi ataupun korelasi sempurna. 

1. Korelasi Positif adalah korelasi dua variabel, dimana apabila variabel bebas X 
mengikat maka variabel tak bebas Y cenderung meningkat pula. Hasil 
perhitungan korelasi mendekati +1 atau sama dengan +1. 



2. Korelasi Negatif adalah korelasi dua variabel, dimana apabila variabel bebas X 
meningkat maka variabel tak bebas Y cenderung menurun. Hasil perhitungan 
korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. 

3. TidakAda Korelasi: tidak adanya korelasi terjadi apabila variabel bebas X dan 
variabel tak bebas Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Hasil perhitungan 
korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. 

4. Korelasi Sempurna:korelasi sempurna adalah korelasi dua variabel dimana 
kenaikan atau penurunan harga variabel X berbanding dengan kenaikan atau 
penurunan harga variabel tak bebas Y.        

Guna  mengukur kuat tidaknya antara variabel dependen dan independen, ditinjau 
dari besar kecilnya nilai koefisien korelasi (r). Makin besar nilai r maka makin kuat 
hubungannya dan makin kecil nilai r makin lemah hubungannya. Nilai r yaitu 
(Sarwono, 2006) : 

 Tidak ada korelasi antara dua variabel 

 : Korelasi sangat lemah, 

 : Korelasi cukup 

 : Korelasi kuat 

 : Korelasi sangat kuat 

 : Korelasi sempurna  

Rumus korelasi antara variabel X sebagai variabel bebas dengan variabel Y sebagai 
variabel terikat: 

dimana : 

  banyaknya pasangan data X dan Y 

 = Nilai-nilai dari variabel  

 Nilai-nilai dari variabel  

Metode Analisa Kualitatif
Data kualitatif kemudian diolah denganmenggunakan software Atlas TI. Data kualitatif 
diperoleh dari observasi, wawancara, dan FGD, dan workshop. Khusus untuk data dari 
FGD dan wawancara kemudian ditranskrip dan diorganisir menggunakan software Atlas 
TI. 

Gambar 1. Menggunakan Software Atlas TI untuk mengorganisir data (1) 



  

Gambar 2. Menggunakan Software Atlas TI untuk mengorganisir data (2) 

 


