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BAB V 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil wawancara dan analisis yang penulis lakukan terhadap keluarga 

yang banyak memiliki anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara tentang Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak Anak, 

penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak yang ada di 

Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama yang 

terdapat dalam kasus, masih ada orang tua yang belum melaksanakan 

kewajibannya, ada orang tua belum melaksanakan kewajibannya, terutama 

pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dalam bidang 

pendidikan formal. orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya dengan 

alasan bahwa pendidikan itu tidak penting dan ada juga orang tua yang 

tidak menyekolahkan anak perempuannya dengan alasan bahwa anak 

perempuan setelah menikah nanti hanya akan mengikuti suaminya. 

Padahal pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan formal 

guna untuk bekal masa depan mereka dalam bersaing di kehidupan yang 

mendatang. sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dan PP RI 

tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah menjadi hak anak yang 

harus di laksanakan. 

2. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban orang tua 

terhadap hak-hak anak pada keluarga yang ada di Kecamatan Sungai 

Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ekonomi yang ada di setiap 
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keluarga yang di karenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di 

daerah tersebut. Serta sifat anak yang berbeda-beda yang sulit untuk di 

arahkan yang menghawatirkan orang tua akan pergaulan bebas yang 

menimpa anak-anak mereka. 

B. Saran-saran 

1. Kepada orang tua yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara agar lebih memperhatikan semua hak-hak anak, 

terutama hak anak dalam bidang pendidikan formal. Karna pendidikan 

formal tidak bisa di dapat dalam keluarga. Pendidikan  formal itu sendiri 

sangat penting bagi tumbuh kembang anak kedepannya nanti terutama 

untuk mencapai cita-cita mereka.  

2. Kepada semua orang tua yang belum bisa melaksanakan kewajiannya 

terhadap Pendidikan anak agar sadar bahwa anak memiliki hak untuk 

mendapatkan pendidikan guna untuk bekal bersaing dalam kehidupan 

mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


