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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan di era globalisasi yang semakin ketat dalam berbagai bidang 

menuntut negara untuk memperhatikan kualitas sumber daya yang dimiliki. 

Kemandirian suatu bengsa dapat diukur dari mutu sumber daya yang dimiliki 

oleh bangsa tersebut. Sumber daya yang harus diperhatikan salah satunya adalah 

sumber daya menusia. Peningkatan kulitas sumber daya manusia menjadi 

prioritas setiap negara agar bisa bersaing dalam era globalisasi saat ini. 

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

mausia. Seseorang dapat meningkatkan kualitas diri dengan pendidikan baik 

pendidikan formal maupun pendidikan informal. Meningkatkan kualitas rakyat 

merupakan prioritas yang diutamakan oleh Indonesia. Seperti disebutkan dalam 

Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 5 bahwa “Setiap warga negara 

mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal tersebut 

telah menjelaskan bahwa Indonesia memprioritas pendidikan bagi warga 

negaranya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa warga negara berhak atas 

pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan maka butuh peran serta berbagai 

pihak antara lain orang tua, masyarakat, tenaga pengajar atau guru, pemerintah 

dan peserta didik. 

Peran pemerintah dalam pendidikan diwujudkan salah satunya dengan 

beasiswa untuk anak yang berprestasi, bantuan oprasional sekolah (BOS), 
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beasiswa dan program wajib belajar 9 tahuan merupakan program yang 

digunakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. 

Program-program tersebut diharapkan dapat membantu orang tua dalam 

menyekolahkan anak sehingga akan berdampak pada peningkatan kulitas 

pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud apabila diiringi 

dengan adanya kesadaran akan pendidikan dari semua pihak.  

Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang timbul dari semua pihak dapat 

memberikan suatu yang positif bagi pendidikan Indonesia. Pemerintah, 

masyarakat, guru, dan orang tua harus berperan aktif dalam memajukan 

pendidikan di Indonesia. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan 

utama dalam hal ini orang tua sebagai pendidik berperan memberikan arahan 

dalam semua bidng khususnya pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Made (2007:185) “Mobilisasi keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam 

pengambailan keputusan dan kebijakan tentang pendidikan sesuai dengan 

harapan mereka, sehingga partisipisi masyarakat terhadap pendidikan sangat  

tinggi”. 

Anak memerluakan perhatian dan bimbingan orang tua dalam proses 

pendidikan yang dialalmi. Orang tua hendaknya ikut berperan serta dalam 

pemilihan lambaga pendidikan dan mencari informasi tentang pendidikan anak 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak, sebagai mana diungkapkan oleh 

Sadulloh (2010:193) bahwa “Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, 

pengajar, dan sebagai pemberi contoh”.  
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Menyekolahkan anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua untuk 

memenuhi hak seorang anak. Penentuan sekolah dan keterlibatan orang tua 

dalam proses belajar anak merupakan bentuk partisipasi dan kesadaran orang tua 

terhadap pendidikan anak. Harapan yang timbul dengan menyekolahkan anak 

adalah agar anak dapat meningktakan kualitas diri dengan pendidikan sehingga 

dapat bersaing di dunia kerja dan meningkatkan taraf ekomomi keluarga, seperti 

yang dikemukakan Idi (2011:71) sebagai berikut 

 Pendidikan juga diharapkan untuk memeupuk iman dan takwa kepada 
ALLAH SWT, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, 
ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, 
pendidikan diharapakan dapat mengembangkan wawasan anak terhadap  
ideologi, politik, agama, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara 
tepat dan benar, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat 
dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.  
 

Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi 

kualitas pendidikan anak. Berikut ini merupakan data dari Badan pusat Statistik 

(BPS) tentang angka partisipasi sekolah tahun 2012 dan 2013. 

Tabel 1.1 

Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2013 

Provinsi 2012 2013 

7-12 13-15 16-18 19-24 7-12 13-15 16-18 19-24 
DKI Jakarta 99,04 94,07 61,87 18,02 99,40 95,47 66,09 19,65 
Jawa Barat 98,36 88,68 56,30 12,25 98,85 89,40 59,98 17,34 
Banten 98,26 91,10 59,80 15,97 98,60 91,32 62,89 18,08 
Jawa Tengah 98,87 89,59 58,65 11,83 99,28 90,73 59,88 17,42 
DIY 99,77 98,35 80,04 44,69 99,96 96,79 81,41 45,86 
Jawa Timur 98,65 91,62 61,87 14,59 99,05 92,83 62,32 19,49 

Sumber: data Badan Pusat Statistik  
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi sekolah di setiap 

provinsi mengalami peningkatan dari tahun ketahun di setiap jenjang 

pendidikan. Pada usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang 

dominan dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah pada umur yang 

lain. Angka partisipasi sekolah tersebut menandakan bahwa kesadaran 

pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal tersebut diperkuat dengan kuatitas 

pendidikan yang masih rendah seperti yang diungkapkan oleh Rachmad 

(2013:1) Data education development index (EDI), pada tahun 2011 negara 

Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 127 negara. Tingkat kesadaran 

pendidikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. (http://news.okezone.com 

/read/2013/06/01/373/816065/astaga-ri-peringkat-ke-64-untuk-pendidikan) 

Pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak. Pendapatan 

orang tua digunakan dalam memberikan tanggung jawab pendanaan bagi 

pendidikan anak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sadulloh 

(2010:191) bahwa “Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi , fungsi 

tersebut memberikan pemenuhan kebutuan ekonomi, fisik, dan material”. 

Selain pendapatan orang tua, tingkat pendidikan orang tua juga 

mempengaruhi kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak. Tingkat 

pendidikan orang tua akan mempengaruhi cara mendidik anak. Menurut 

Jumali dkk. (2008: 49) menyatakan bahwa “Keluarga sebagai lingkungan 

yang pertama sangat penting dalam membentuk pola perilaku anak”. Tingkat 

pendidikan merupakan hal yanng dapat melatarbelakangi orang tua dalam 
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berperan serta dalam membimbing dan mengarahkan anak. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan orang tua akan memberikan wawasan yang tinggi pula. 

Menurut Dwiningrum (2011 : 266) menyatakan bahwa “Bagi orang tua yang 

tingkat pendidikan menengah ke atas lebih banyak membantu belajar anak di 

rumah dibanding dengan orang tua yang berpendidikan rendah”. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH 

TINGKAT  PENDAPATAN DAN LATAR BELAKANG TINGKAT 

PENDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP KESADARAN 

MENYEKOLAHKAN ANAK DI DESA BOGOTANJUNG KECAMATAN 

GABUS KABUPATEN PATI”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

yang muncul adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

bagi anak. 

2. Rendahnya tingakat pengetahuan orang tua sehingga dapat mempengaruhi 

tingkat kesadaran dalam menyekolahkan anak.  

3. Banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan 

perekonomian keluarga.  

 

 



6 
 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dalam kesadaran menyekolahkan 

anak terdapat banyak permasalahan yang kompleks. Agar dapat 

mendapatkan hasil penelitaian yang terfokus, maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Berikut adalah pembatasan dalam penelitian ini : 

1. Kesadaran menyekolahkan anak hanya terbatas keterlibatan orang tua 

dalam pendidikan anak dan kesadaran akan pentingya pendidikan bagi 

anak. 

2. Tingkat pendapatan berasal dari pendapatan yang diperoleh orang tua 

dalam satu bulan . 

3. Latar belakang tingkat pendidikan terbatas dari tingkat pendidikan akhir 

orang tua.  

4. Populasi penelitian ini dibatasi pada orang tua yang sedang 

menyekolahkan anaknya dari 20 rukun tangga (RT) diambil 3 rukun 

tangga (RT) yang dapat mewakili dari keseluruhan rukun tangga 

tersebut.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran 

menyekolahkan anak di Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus Kabupaten 

Pati ? 
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2. Apakah latar belakang tingkat pendidikan orang tua dapat berpengaruh 

terhadap kesadaran menyekolahkan anak di Desa Bogotanjung Kecamatan 

Gabus Kabupaten Pati ? 

3. Apakah tingkat pendapatan dan latar belakang tingkat pendidikan orang 

tua bersama-sama dapat berpengaruh terhadap kesadaran menyekolahkan 

anak di Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kesadaran 

menyekolahkan anak di Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus 

Kabupaten Pati. 

2. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orang 

tua dapat terhadap kesadaran menyekolahkan anak di Desa 

Bogotanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan dan latar belakang 

tingkat pendidikan orang tua terhadap kesadaran menyekolahkan anak 

di Desa Bogotanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. 
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F. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai pendapatan orang tua yang dapat mempengaruhi tingkat 

kesadaran orang tua maupun masyarakat dalam menyekolahkan 

anak. 

b. Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan tentang tingkat 

pendidikan orang tua dapat dapt mempengaruhi kesadaran orang tua 

maupun masyarakat dalam meyekolahkan anak.  

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bahwa 

pendapatan dan latar belakang pendidikan dan latar belakang tingkat 

pendidikan orang tua secara bersama-sama dapat mempengaruhi 

tingkat kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak. 

2. Manfaat praktis : 

a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang kesadaran orang 

tua dalam bidang pendidikan khususnya dalam menyekolahkan anak. 

b. Bagi peneliti mampu menambah pengetahuan bahwa pendapat orang 

tua dapat mempengaruhi kesadaran orang tua dalam pendidikan 

anak. 

c. Bagi peneliti menambah pengetahuan akan kesadaran orang tua 

dalam menyekolahkan anak dapt dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan orang tua dan tingkat pendapatan orang tua.  


