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ABSTRAK 

Penelitaian bertujuan: (1) mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang melibatkan 

tenaga kerja anak-anak usia sekolah; (2) mengetahui motif/alasan keterlibatan anak-anak 

usia sekolah; (3) mengetahui dampak keterlibatan tenaga kerja anak-anak usia sekolah pada 

usahatani tembakau Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur terhadap 

aktivitas sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Data di analisis secara 

deskriptif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Jenis-jenis kegiatan dalam usahatani tembakau 

virginia di Kecamatan Terara yang melibatkan anak-anak usia sekolah sebagai pekerja yaitu 

kegiatan panen dan pascapanen pada tahap (gelantangan, buka ikat gelantang, dan sortir hasil 

pengovenan), dengan rata-rata jumlah tenaga kerja yang digunakan sebesar 3,27 HKO per 

musim tanam atau 2,01 % dari total tenaga kerja yang terlibat; (2) Motif keterlibatan tenaga 

kerja anak-anak usia sekolah dibedakan menjadi dua: (1) keterlibatan tenaga kerja luar 

keluarga dengan motif untuk memperoleh upah; (2)  keterlibatan tenaga kerja dalam  

keluarga dengan motif untuk membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Sementara 

berbagai alasan keterlibatan tenaga kerja anak-anak usia sekolah  yaitu: (1) diajak teman; (2) 

kemauannya sendiri; (3) Dampak keterlibatan tenaga kerja anak-anak usia sekolah pada 

usahatani tembakau virginia tidak berpengaruh terhadap aktifitas sekolah, dari total 8 orang 

responden anak-anak  seluruhnya (100%) tetap bersekolah walaupun terlibat bekerja pada 

usahatani tembakau virginia, sama halnya dengan penyelesaian tugas-tugas sekolahnya, 

seluruh anak tetap menyelesaikan tugas sekolah walaupun terlibat bekerja 

Kata kunci : Tenaga kerja anak-anak usia sekolah, tembakau Virginia. 

 

ABSTRACT 

Research aims : (1) to identify the types of activities involving workforce children of 

school age ; (2) knowing the motives / reasons for involvement of school-age children ; (3) 

find out the impact of the involvement of school-age children in Virginia tobacco farming in 

Terara District, East Lombok Regency on school activities . The method used in this 

research is descriptive method, while the technique of data collection is done by survey 

techniques. Data was analyzed descriptively.  

  

The results of this study indicate: (1) Types of activities in virginia tobacco farming 

in Terara Subdistrict which involve school-age children as workers, namely harvesting and 

post-harvest activities at the stage (bleaching, unbinding, and sorting oven results), evenly 

the average amount of labor used is 3.27 HKO per planting season or 2.01% of the total 

workforce involved; (2) The motive for the involvement of labor force for school-age 
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children is divided into two: (a) involvement of workers outside the family with the motive 

for obtaining wages; (b) involvement of workers in the family with motives to help ease the 

work of their parents. While various reasons for involvement of school-age children are; (a) 

invited by friends; and (b ) his own will; (3) The impact of the involvement of school-age 

children on virginia tobacco farming has no effect on school activities, out of a total of 8 

respondents all children (100%) remained in school despite being involved in working on 

virginia tobacco farming, as well as completing assignments -The school assignments, all 

children continue to complete school assignments even though they are involved in work  

Key words: Labor school-age children , Virginia tobacco 

 

PENDAHULUAN 

 

Sektor pertanian merupakan bidang kehidupan yang paling vital. Peranan sektor 

pertanian, di samping tercatat sebagai sumber devisa yang cukup besar, juga merupakan 

sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduknya (Sastraatmadja, 2005 dalam Sofwan, 

2016). Bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian, lapangan kerja yang paling akrab 

untuk digeluti adalah menjadi buruh tani, tanpa menutup kemungkinan untuk bekerja apa 

saja dengan tenaganya, guna memperoleh tambahan penghasilan.  

Salah satu sub sektor dibidang pertanian yang memberikan kontribusi besar dalam 

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan petani di pedesaan adalah sub sektor perkebunan. 

Komoditas perkebunan memiliki peranan penting dalam perkonomian nasional terutama 

sebagai sumber devisa Negara. Beberapa komuditas perkebunan yang termasuk dalam 

komoditas tanaman tahunan  yaitu karet, kina, kopi, kakao, teh, dan kelapa. Selain itu 

terdapat tanaman perkebunan yang termasuk sebagai tanaman musiman, beberapa 

diantaranya yaitu tebu, kapas, bunga rosella, dan  tembakau. 

Salah satu jenis tanaman perkebunan yang memiliki peranan penting bagi 

perekonomian nasional adalah tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas 

perkebunan yang penting bagi Indonesia dan mempunyai peran cukup besar dalam 

perekonomian nasional melalui cukai dan  pajak, penyediaan lapangan kerja serta dampak 

ganda (multiplier effect) pengadaan dan perdagangan tembakau (Tirtosastro, 2011). Beberapa 

jenis tembakau dengan kualitas tinggi diantaranya tembakau Deli, tembakau Temanggung, 

tembakau Vorstenlanden, tembakau Madura, tembakau Basuki dan tembakau Virginia. Di 

antara beberapa jenis tembakau tersebut tembakau Virginia merupakan jenis tanaman yang 

banyak dibudidayakan diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya Nusa Tenggara Barat 

(NTB).  

Kabupaten Lombok Timur Khususnya Kecamatan Terara merupakan salah satu 

daerah  di NTB yang berpotensi dalam pengembangan usahatani tembakau Virginia dengan 

luas panen pada akhir tahun 2017 sebesar 1.272.47 ha dan produksi tembakau basah sebesar 

358 ton serta tembakau kering sebesar 20,75 ton (UPTPP Kecamatan Terara, 2017). 

Usahatani tembakau Virginia membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar dan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam proses produksi, dalam usahatani tembakau Virginia tenaga 

kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja dari keluarga petani itu sendiri dan tenaga kerja dari 

luar keluarga. Salah satu tenaga kerja yang banyak dimanfaatkan oleh petani tembakau 

Virginia adalah tenaga kerja anak-anak. 

Menurut Sukardi et al., (2016)  Keterlibatan anak-anak ini menjadi issu sensitive 

karna dalam kode praktik tenaga kerja pertanian (Agricultural Labour Practices Code, 

disingkat ALP Code) prinsip pertama yang perlu di terapkan adalah tenaga kerja anak-anak 
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tidak diperkenankan untuk bekerja dalam usahatani tembakau Virginia. Meskipun demikian 

pada kenyataannya anak-anak pada usia yang masih menempuh bangku sekolah tidak ragu 

melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan orang tua mereka hal tersebut 

disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan untuk menambah penghasilan, faktor 

ekonomi keluarga yang pas-pasan, faktor orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk 

bekerja, dan faktor kemauan sendiri. Avianti dan Sihaloho, (2013) mengatakan  anak-anak 

yang bekerja dalam industri seperti ini berperan dalam menyumbangkan pendapatan kepada 

keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan bekerjanya seorang anak 

dalam keluarga, maka akan mengurangi jumlah tanggungan keluarga tersebut. Namun disisi 

lain bekerjanya seorang anak juga berdampak pada terpenuhinya hak mereka untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak serta hak-hak lain yang mestinya diperoleh anak-anak 

seusia mereka.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 

“Keterlibatan Anak-anak Usia Sekolah pada Usahatani Tembakau Virginia di 

Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur”. 

 Penelitian bertujuan: (1) Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang melibatkan 

tenaga kerja anak-anak usia sekolah pada usahatani tembakau Virginia di Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur; (2) Mengetahui motif/alasan keterlibatan anak-anak usia sekolah 

pada usahatani tembakau virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur; (3) 

Mengetahui dampak keterlibatan anak-anak usia sekolah pada usahatani tembakau Virginia 

di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur terhadap aktifitas sekolah. 

Manfaat penelitian: (1) Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian bagi peneliti 

selanjutnya tentang keterlibatan anak-anak usia sekolah pada usahatani Tembakau Virginia; 

(2) Masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja 

dan penggunaan tenaga kerja berdasarkan usia; (3) Tambahan wawasan bagi masyarakat 

petani Tembakau Virginia dalam melibatkan anak-anak usia sekolah dalam usahanya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah petani yang mengusahakan usahatani tembakau Virginia dan anak-anak 

yang terlibat sebagai pekerja pada usahatani tembakau Virginia di Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur. 

Teknik Penentuan Sampel 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dengan 

menggunakan data tanam Tahun 2018. Kecamatan Terara terdiri atas 16 desa, dari 16 desa 

tersebut ditetapkan dua desa sebagai sampel secara “Purposive Sampling” yaitu Desa Rarang 

Selatan dan Desa Rarang Tengah atas pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan sentra 

produksi Tembakau Virginia yang memiliki jumlah petani terbanyak 

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahakan usahatani 

tembakau Virginia dan anak-anak yang terlibat sebagai pekerja di Kecamatan Terara. 

Penentuan jumlah responden dilakukan secara sengaja yaitu sebanyak 45 responden (15% 

dari total populasi 299). Penentuan responden masing-masing Desa sampel ditentukan secara 
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Proportional  Sampling sebagai berikut : (1) Desa Rarang Selatan 23 petani; (2) Desa 

Rarang Tengah 22 petani.  

Penentuan petani responden masing-masing desa sampel dilakukan secara Accidental 

Sampling. 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan 

sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. 

Variabel dan Cara Pengukuran 

  Variabel-variabel yang diukur dan cara pengukurannya dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) Jenis-jenis kegiatan yang melibatkan tenaga kerja anak-anak usia 

sekolah; (2) Motif/alasan keterlibatan anak-anak sebagai pekerja pada kegiatan usahatani 

Tembakau Virginia: (3) Dampak keterlibatan tenaga kerja anak-anak usia sekolah  pada 

kegiatan usahatani Tembakau Virginia terhadap aktifias sekolah antara lain: (a) dampak 

terhadap kehadiran sekolah, (b) dampak terhadap penyelesaian tugas sekolah; (4) 

Penyerapan Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani 

Tembakau Virginia, dinyatakan dalam satuan Hari Kerja Orang (HKO); (5) Waktu kerja 

adalah waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja untuk kegiatan usahatani Tembakau 

Virginia, dinyatakan dalam satuan (jam/hari); (6) Jumlah tenaga kerja anak yang terlibat 

dalam usahatani Tembakau Virginia, dinyatakan dalam satuan (orang/Ha); (7) Upah adalah 

bayaran yang diterima tenaga kerja (buruh) dinyatakan dalam satuan (Rp/orang/hari); (8) 

Alokasi upah yang diterima tenaga kerja anak antara lain untuk: (a) Membantu ekonomi 

keluarga, (b) Memenuhi kebutuhan sendiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik petani responden pada usahatani Tembakau Virginia di Kecamatan 

Terara Kabupaten Lombok Timur disajikan pada Tabel 1 berikut 
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Tabel 1. Karakteristik Petani Respomden 

 
No. Uraian Keterangan 

1. Jumlah Sampel (n) 45 orang 

2. Umur (Tahun) 

a. Rata-rata 

b. Kisaran 

 

46 

30-60 

3. Jumlah Anggota Keluarga (orang) 

a. rata-rata  

b. Kisaran 

 

5 

4-7 

4. Pendidikan 

a. < SD 

b. SD 

c. SLTP 

d. SLTA 

e. D3 

f. Sarjana 

 

3     (6,7 %) 

20     (44,4 %) 

13    (29 %) 

7    (15,5  %) 

1    ( 2,2 %) 

1     (2,2 %) 

5. Luas lahan garapan (ha) 

a. Rata-rata 

b. Kisaran  

 

1,07 

0,5-1,8 

6. Status kepemilikan lahan 

a. Milik sendiri 

b. Sewa 

 

3 

42 

7. Pekerjaan 

a. Pokok  

- Petani                              

- Guru 

b. Sampingan               

- Tukang Bangunan 

- Pedagang 

- Tukang ojek 

- Buruh 

- Petani 

 

 

44 (98 %) 

1 (2,2 %) 

 

1 (2,2 %) 

2 (4,4 %) 

1 (2,2 %) 

6 (13,3 %) 

1( 2,2 %) 

8. Pengalaman Berusahatani 

c. Rata-rata 

d. Kisaran  

 

20 

5-40 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

2. Jenis-jenis Kegiatan yang Melibatkan Tenaga Kerja Anak-anak dan Besar 

Curahan Waktu Kerja pada Masing-masing Kegiatan dalam Usahatani Tembakau 

Virginia 
 

Jenis-jenis kegiatan  dalam usahatani tembakau Virginia di Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur yang  melibatkan  tenaga kerja anak-anak terjadi pada kegiatan 

panen dan pasca panen yaitu pada tahap (gelantangan, buka ikat gelantangan dan sortir). dari 

ke tiga tahapan  kegiatan usahatani tembakau virginia tersebut diketahui bahwa curahan 

waktu kerja rata-rata 3-4 jam per hari. Dengan tingkat keterlibatan tenaga kerja anak 

sebanyak  1,51 HKO per hektar, dimana jumlah anak yang terlibat yaitu sebanyak lima orang 

dengan usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun yang terlibat pada tahapan gelantanga dan buka 

ikat gelantang saja.  Sedangkan  sebanyak 0,96 HKO per hektar atau sebanyak dua orang 

anak dengan usia 13-15 tahun terlibat juga pada kegiatan Sortir Hasil Pengopenan. Jenis-

jenis kegiatan yang melibatkan tenaga kerja anak-anak disajikan pada Tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Jenis-jenis kegiatan  yang  melibatkan  tenaga kerja anak-anak dan besar curahan 

waktu kerja pada masing-masing kegiatan  dalam usahatani tembakau Virginia di 

Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur 

No Tenaga Kerja 

Jenis Kegiatan 

Pembibitan 
Pengolahan tanah 

untuk budidaya 

Penanaman dan 

Pemeliharaan 

Panen dan 

Pascapanen 

HKO 

per Ha 
% 

HKO 

 per Ha 
% 

HKO 

per Ha 
% 

HKO 

per Ha 
% 

1 Laki-laki 
 

 
 

 
 

   

 
Usia 7-12 th  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Usia 13-15 th  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Usia 16-18 th  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 Usia >18 th  24,29 67,30 44,24 100 22,76 45,37 112,51 59,88 

2 Perempuan 
 

 
 

 
 

   

 
Usia 7-12  0 0 0 0 0 0 1,51 1,08 

 
Usia 13-15  0 0 0 0 0 0 0,96 0,51 

 
Usia 16-18 th  0 0 0 0 0 0 0,80 0,42 

 
Usia >18  11,8 32,70 0  27,40 54,63 72,11 38,11 

 
Jumlah 36,09 100 44,24 100 50,16 100 187,89 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

 Jika dilihat dari tahapan kegiatan yang melibatkan  tenaga kerja anak pada usahatani 

tembakau virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, maka curahan waktu 

terbesar anak yaitu pada tahapan kegiatan gelantang dan buka ikat gelantang sebesar 1,51 

HKO per hektar.  

3. Jumlah dan Keterlibatan Tenaga Kerja Anak-anak 

Jumlah tenaga kerja yang terlibat relatif kecil, dari jumlah 4 orang petani yang masih 

melibatkan tenaga kerja anak, hanya terdapat 8 orang anak yang terlibat bekerja dengan 

status pendidikan  serta umur yang berbeda-beda. Secara rinci jumlah keterlibatan tenaga 

kerja anak disajikan pada Tabel 3 berikut:  

Tabel 3. Jumlah dan Keterlibatan Tenaga Kerja Anak-anak pada Usahatani Tembakau 

Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur  

No Uraian 

Anak sendiri 

 

Bukan anak sendiri 

Total 

 Lk Pr   Lk Pr  

1 Jumlah petani - - - - 45 

2 Jumlah petani yang melibatkan 

tenaga kerja anak 
- - - - 4 

3 Jumlah petani yang tidak 

melibatkan tenaga kerja anak 
- - - - 41 

 4 

  

  

  

  

 Jumlah anak terlibat: 

a. Usia 7-12 th 

b. Usia 12-15 th  

c. Usia 15-18 th  

d. Usia > 18 th 

  

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

5 

2 

- 

- 

 

 

5 

2 

- 

- 

 

Sumber : Data primer diolah 2018 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 8 orang anak (45 rumahtangga 

petani), seluruhnya (100%) merupakan keterlibatan anak orang lain (bukan anak sendiri) 

diketahui bahwa jumlah tersebut relative kecil. Secara umum persentase keterlibatan anak-

anak pada kegiatan usahatani tembakau Virginia semakin kecil seiring dengan peningkatan 

kelompok usia. Kecilnya keterlibatan anak-anak kelompok usia 12-15 tahun (SMP), dan usia 

15-18 tahun (SMA) pada kegiatan usahatani tembakau virginia di Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur disebabkan karena mereka lebih cenderung mencari pekerjaan 

lain dari luar kegiatan usahatani, seperti berdagang, kerajinan, bahkan keluar negeri. 

 

4. Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sumber Tenaga Kerja 

 

Penyerapan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Keluarga yang Terlibat dalam Usahatani 

Tembakau Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur disajikan pada Tabel 4 

berikut: 

Tabel 4. Penyerapan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Keluarga yang Terlibat dalam Usahatani 

Tembakau Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur 

 

No Komposisi 
HKO 

 perLLG 

HKO  

per Ha 

Persentase 

 % 

1 TK Dalam Keluarga 40,03 37,41 19,61 

2 TK Luar Keluarga 164,02 153,28 80,39 

 Total 204,05 190,69 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

Tabel 4  menunjukan bahwa serapan tenaga kerja berdasarkan sumber tenaga kerja 

sebesar 204,05 HKO per LLG atau 190,69 HKO per hektar.  jumlah rata-rata tenaga kerja  

luar keluarga yang terserap pada kegiatan usahatani tembakau Virginia sebesar 164,02 HKO 

per LLG atau 153,278 HKO per hektar sementara serapan tenaga kerja luar  sebesar 40,03 

HKO per LLG atau 37,41 HKO per hektar. 

 

 

 

 

5. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Tenaga Kerja  

Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Tenaga Kerja yang Terlibat dalam 

Usahatani Tembakau Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur disajikan 

pada Tabel 5 

Tabel 5. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Tenaga Kerja yang Terlibat dalam 

Usahatani Tembakau Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur 

No Jenis Tenaga Kerja 
HKO  

perLLG 

HKO  

per Ha 

Persentase 

 % 

1 Laki-Laki 120,41 112,53 59,00 

2 Perempuan 77,15 72,10 37,82 

3 Anak-Anak 3,49 3,27 1,71 

4 Mesin 3 2,79 1,47 

 Total 204,05 190,69 100 

Sumber: Data primer diolah 2018 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja menurut jenis tenaga kerja 

sebesar 204,05 HOK per LLG atau 190,69 HKO per hektar dengan kontribuasi tenaga kerja 

laki-laki sebesar 120,41 HKO per LLG atau 112,53 HKO per hektar dengan persentase 

sebesar 59%,  sementara kontribusi tenaga kerja perempuan sebesar 77,15 HKO per LLG 

atau 72,10 HKO per hektar dengan persentase sebesar 37,82%, kontribusi  tenaga kerja anak-

anak yaitu sebesar 3,49  HKO per LLG atau 3,27 HKO  per hektar dengan persentase sebesar 

1,71% dan kontribusi  tenaga kerja mesin sebanyak 3 HKO per LLG atau 2,79 HKO per 

hektar dengan persentase sebesar 1,47%. 

6. Motif/Alasan Keterlibatan Tenaga Kerja Anak dan Alokasi Upah yang diterima 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  motif/alasan keterlibatan tenaga kerja anak-

anak khususnya anak perempuan  pada usahatani temabakau Virginia di Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur disebabkan berbagai faktor diantaranya: disuruh orang tua (alasan 

ekonomi), diajak teman, kemauan sendiri, dan diajak teman. Namun demikian alasan yang 

paling utama karena diajak teman, mereka saling mengajak dengan teman-teman yang 

sebaya  untuk melakukan kegiatan ini sambil bermain-main selebihnya karena kemauan 

sendiri (sukarela).  Rinciannya disajikan pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Motif/Alasan Keterlibatan Tenaga Kerja Anak  pada Kegiatan Usahatani Tembakau 

Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur  

No Motif/alasan keterlibatan anak Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Disuruh orang tua 1 12,5 

2 Diajak teman 5 62,5 

3 Kemauan sendiri 2 25 

 Total 8 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

Umumnya tenaga kerja anak diupah sama dengan tenaga kerja dewasa yaitu 

Rp.50.000/hari, uang tersebut umumnya digunakan anak untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri, membantu ekonomi keluarga dan ada juga yang ditabung. Secara rinci alokasi upah 

yang diperoleh tenaga kerja anak disajikan pada Tabel 7 berikut: 

Tabel  7. Alokasi Upah yang diperoleh Tenaga Kerja Anak-anak pada Usahatani Tembakau 

Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur 

No Alokasi upah yang diterima anak Jumlah  (Orang) Persentasi (%) 

1 Membantu ekonomi keluarga 1 12,5 

2 Memenuhi kebutuhan sendiri 2 25 

3 Di tabung 5 62,5 

 Total 8 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

Yang cukup menarik dan positif adalah kesediaan/kebiasaan sebagian besar anak-

anak untuk menabung sebagian upah yang diperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan upah yang diperolehnya cukup terarah dan tidak dihambur-hamburkan. 
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7. Dampak Keterlibatan Tenaga Kerja Anak Terhadap Aktifitas Sekolah 

Hasil penelitian menunjuk bahwa secara umum keterlibatan tenaga kerja anak-anak 

usia sekolah pada usahatani tembakau Virginia di Kecamatan Terara  tidak berpengaruh 

terhadap aktifitas sekolah, dari total 8 orang responden anak-anak  seluruhnya (100%) tetap 

bersekolah walaupun terlibat bekerja pada usahatani tembakau virginia, sama halnya dengan 

penyelesaian tugas-tugas sekolahnya, seluruh anak tetap menyelesaikan tugas sekolah 

walaupun terlibat bekerja. Rinciannya disajikan pada tabel 8 berikut:  

Tabel 8. Perubahan Aktivitas Sekolah Akibat Keterlibatan Anak-anak Usia Sekolah Pada 

Usahatani Tembakau Virginia di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur 

Tahun  

 

No Aspek yang diidentifikasi Keterangan 

1. Aktifitas Sekolah 

 Kehadiran Sekolah 

 Penyelesain Tugas Sekolah 

 

Tidak terjadi perubahan 

Tidak terjadi perubahan 

Sumber : Data primer diolah 2018 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:  

1. Jenis-jenis kegiatan dalam usahatani tembakau virginia di Kecamatan Terara yang 

melibatkan anak-anak usia sekolah sebagai pekerja yaitu kegiatan Panen dan 

Pascapanen pada tahap (gelantangan, buka ikat gelantang, dan sortir hasil pengovenan), 

dengan rata-rata jumlah tenaga kerja yang digunakan sebesar 3,27 HKO per musim 

tanam atau 2,01 % dari total tenaga kerja yang terlibat. 

2. Motif keterlibatan tenaga kerja anak-anak usia sekolah dibedakan menjadi dua: (a) 

keterlibatan tenaga kerja luar keluarga dengan motif untuk memperoleh upah; (b)  

keterlibatan tenaga kerja dalam  keluarga dengan motif untuk membantu meringankan 

pekerjaan orang tuanya. Sementara berbagai alasan keterlibatan tenaga kerja anak-anak 

usia sekolah  yaitu: (a) diajak teman; (b) kemauannya sendiri. 

3. Dampak keterlibatan tenaga kerja anak-anak usia sekolah pada usahatani tembakau 

virginia tidak berpengaruh terhadap aktifitas sekolah, dari total 8 orang responden anak-

anak  seluruhnya (100%) tetap bersekolah walaupun terlibat bekerja pada usahatani 

tembakau virginia, sama halnya dengan penyelesaian tugas-tugas sekolahnya, seluruh 

anak tetap menyelesaikan tugas sekolah walaupun terlibat bekerja 

 

Saran : (1) Disarankan pada pihak orang tua untuk membatasi pekerjaan yang dilakukan 

oleh anak-anaknya untuk mencegah semakin meningkatnya jumlah keterlibatan anak-anak  

yang bekerja pada sektor industri maupun sektor lainnya guna menghindari berbagai 

kemungkinan dampak buruk yang akan diperoleh anak; (2) Disarankan pada-anak-anak agar 

tetap fokus terhadap pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain dalam lingkup sekolah seperti 

mengikuti ekstra kulikuler dan sebagainya untuk mengisi waktu luan sehingga anak-anak 

tidak terlibat bekerja; (3) Pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan secara langsung 

maupun tidak langsung kepada pihak orang tua agar tidak melibatkan anak-anaknya untuk 

bekerja pada sektor industri maupun sektor lainnya. 
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