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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang besar bergerak dibidang agraris. Salah 

satunya adalah sektor perkebunan. Sektor perkebunan dalam perekonomian di 

Indonesia mempunyai peranan strategis, antara lain sebagai penyerap tenaga 

kerja, penyedia pangan, penopang pertumbuhan industri manufaktur dan sebagai 

sumber pendapatan negara. Pengembangan sektor perkebunan diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan dalam bentuk kegiatan agribisnis maupun agroindustri terutama 

dibidang perkebunan karet (petani karet) ( Soekartawi, 1999). 

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mengalami 

pertumbuhan yang paling konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun 

produksinya dan mempunyai peranan sangat penting bagi Indonesia. Peranan ini 

dimasa mendatang akan semakin meningkat mengingat semakin berkurangnya 

prosuksi minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi devisa utama. Semakin 

menyusutnya sumber devisa yang berasal dari minyak dan gas, maka pemerintah 

mengharapkan agar subsektor perkebunan dapat lebih berperan dalam 

meningkatkan ekspor non migas ( Media Perkebunan, 2008). 

Salah satu komoditas perkebunan yang sejak dahulu hingga sekarang 

memegang peranan seperti diatas adalah komoditas karet. Indonesia merupakan 

Negara dengan perkebunan karet terluas didunia, meskipun tanaman karet sendiri 

diintroduksi pada tahun 1964 dalam kurun waktu 150 tahun sejak dikembangkan 

pertama kalinya, luas areal perkebunan karet di Indonesia mencapai 3.262.291 

hektar. Dimana 84,5% diantaranya merupakan kebun milik rakyat 8,4% milik 
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swasta 7.1 % milik Negara (Setyawan dan Andoko, 2005). Salah satunya berada 

di Provinsi Sumatera Selatan. 

Provinsi sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

menjadi daerah sentra produksi karet terbesar. Hal ini dikarenakan pada Provinsi 

Sumatera Selatan banyak petani yang mengandalkan komoditi karet sebagai salah 

satu sumber matapencaharian utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup, 

selain tanaman perkebunan lainnya seperti kopi, kelapa sawit, kopi, dan teh. 

Sehingga tidak mengherankan jika provinsi Sumatera Selatan memiliki areal 

perkebunan karet yang cukup luas. 

Tabel 1.1 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Karet Rakyat Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sunatera Selatan, Tahun 2017. 

No. Kabupaten/Kota Luas Areal (Ha) Produksi(ton) 

1. Ogan Komering Ulu 71.542,00 43.315,00 

2. Ogan Komering Ilir 156.493,00 144.346,00 

3. Muara Enim 152.959,00 161.439,00 

4. Lahat 38.023,00 26.195,00 

5. Musi Rawas 134.647,00 122.441,00 

6. Musi Banyuasin 207.370,00 155.254,00 

7. Banyuasin 99.736,00 93.777,00 

8. OKU Selatan 5.270,00 4.233,00 

9. OKU Timur 78.657,00 37.534,00 

10. Ogan Ilir 35.772,00 33.184,00 

11. Empat Lawang 4.994,00 1.670,00 

12. PALI 71.423,00 80.460,00 
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Lanjutan tabel 1.1 

No. Kabupaten/Kota Luas Areal (Ha) Produksi(ton) 

13. Musi Rawas Utara 182.368,00 133.076,00 

14. Palembang 512,00 440,00 

15. Prabumulih 19.131,00 11.760,00 

16. Pagar Alam 1.688,00 535,00 

17. Lubuk Linggau 13.981,00 3.613,00 

Jumlah 1.274.594,00 1.053.272,00 

Sumber : BPS Sumatera Selatan Dalam Angka 2018 

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa hampir semua kabupaten di Sumatera Selatan 

dapat dikembangkan komiditas karetnya. Hal ini dikarenakan komoditas karet 

mempunyai prospek yang cerah bagi masyarakat. Perkebunan karet menurut data 

BPS di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 bahwa luas areal perkebunan karet 

rakyat mencapai  1.274.594 Ha dengan produksi sebesar 1.053.272 ton. Sedangkan 

kabupaten OKU Timur memiliki luas areal mencapai 78.657 Ha dengan produksi  

37.534 ton. 

Kabupaten Oku Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari  Kabupaten OKU yang terbentuk  

berdasarkan  UU No. 37 Tahun 2003. Wilayah Kabupaten OKU Timur ini memiliki 

daratan seluas 337.000 Ha atau 3.370 km² (BPS Oku Timur Dalam Angka 2018). 

Kabupaten ini juga merupakan salah satu kabupaten penghasil sektor pertanian dan 

perkebunan di Sumatera Selatan.  Komoditas utamanya adalah pertanian sawah dan 

perkebunan karet (OKU Timur Dalam Angka 2018). Berdasarkan data statistik 

perkebunan Kabupaten OKU Timur dapat dilihat luas areal dan produksi tanaman 

karet rakyat menurut kecamatan di Kabupaten OKU Timur pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.2 Luas areal dan produksi tanaman karet rakyat menurut kecamatan di 

Kabupaten OKU Timur tahun 2017. 

No.  Kecamatan Luas Areal (Ha) Produksi (ton) 

1. Martapura 955,11 512 193,50 

2. Bunga Mayang 448,48 259920,00 

3.  Jayapura 747,7 345 330,00 

4. BP Peliung 1991,49 524 630,00 

5. Buay Madang 2068,5 585 450,00 

6. Buay Madang Timur 2020,5 638 150,00 

7. BP Bangsa Raja 1815,81 592 480,00 

8. Madang Suku II 5280,9 2 846 000,00 

9. Madang Suku III 13.247,5 7 496 025,00 

10. Madang I 4753,45 2 480 810,00 

11. Belitang Madang Raya 4073 1 701 490,00 

12. Belitang 2686,25 1 422 140,00 

13. Belitang Jaya 5527,35 2 479 010,00 

14. Belitang III 6880,45 3 023 060,00 

15. Belitang II 5993,25 2 786 175,00 

16. Belitang Mulya 1149 719 100,00 

17. Semendawai Suku III 2925,5 2 329 650,00 

18. Semendawai Timur 7072 2 470 420,00 

19. Cempaka 5838 3 117 420,00 

20. Semendawai Barat 3156 1 127 610,00 

Jumlah 78. 657,24 37 456 833,20 

    Sumber : Data BPS Kabupaten OKU Timur Dalam Angka 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa di Kabupaten OKU Timur 

memiliki lahan perkebunan karet yang cukup luas. Akan tetapi, petani karet di 

Kabupaten Oku Timur dibuat menjerit karena harga komoditas karet menjadi jatuh 
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atau anjlok. Harga karet dinilai sangat murah dan tak sebanding dengan bahan pokok 

beras untuk mencukupi kebutuhan keluarga  juga saat ini dirasa sangat sulit 

(wawancara petani karet). Pemerintah mengakui tidak bisa memberi harapan pada 

petani karena harga itu sudah menjadi harga nasional dan anjloknya harga ini terjadi 

secara nasional (Kepala Dinas Pertanian OKU Timur dalam Martapura Detik Sumsel, 

2020). Hal ini terjadi pula di Kecamatan Belitang Madang Raya. 

Kecamatan Belitang Madang Raya memiliki luas areal mencapai 4073 Ha 

dengan hasil produksi mencapai 1 701 490 ton (BPS Kabupaten OKU Timur dalam 

angka 2018).  Pengembangan agribisnis karet itu sendiri didukung oleh potensi 

kesesuaian dan ketersediaan lahan. Berikut adalah luas lahan di Kecamatan Belitang 

Madang Raya. 

Tabel 1.3 Luas lahan tanaman karet menurut desa di Kecamatan Belitang Madang 

Raya tahun 2017. 

No. Desa Luas (Ha) 

1. Tugumulyo 360,00 

2. Bangsa Negara 351,00 

3. Tugu Harum  168,00 

4. Tulus Ayu 127,75 

5. Karang Binangun 150,00 

6. Jatimulyo I 310,50 

7. Pandan Sari I 185,00 

8. Pelita Jaya 358,25 

9. Mekar Jaya 53,00 
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Lanjutan Tabel 1.3 

No. Desa Luas (Ha) 

10. Lubuk Harjo 241,50 

11. Tanah Merah 298,00 

12. Joso Winangun 157,00 

13. Rantau Jaya 152,00 

14. Tebing Sari Mulya 250,00 

15. Marga Cinta 611,00 

16. Karang Binangun II 200,00 

Jumlah 4073,00 

Sumber: UPTD TPH Kecamatan Belitang Madang Raya tahun 2017 

Ketersediaan lahan untuk petani karet di Kecamatan Belitang Madang Raya 

sudah cukup memadai, yaitu mencapai 4073 Ha (2017).  Faktanya kesejahteraan 

petani karet sangat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya harga karet. Pada saat ini 

harga karet di kecamatan ini masih dibilang tidak stabil, atau masih mengalami 

penurunan (Oku Timur Post, 2020) . Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan petani 

karet itu sendiri.  

Dibalik kuatnya kesan keterpurukan kehidupan petani dalam kenyataannya 

dilapangan terdapat petani yang sukses dan sejahtera. Unsur penting yang 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani karet adalah tingkat pendapatan 

petani. Disisi lain petani karet mampu memberikan kesempatan pendidikan untuk 

anaknya. 

Sudah seharusnya pendidikan seorang anak perlu diperhatikan. Karena 

pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi 

seorang anak untuk keberlajutan hidup dimasa yang akan datang. (Hamzah B. Uno 

dan Nina Lamatenggo, 2016) mengemukakan pendidikan sebagai proses dan gejala, 
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tidak berada didalam kehampaan, bukan mengada dengan sendirinya. Pendidikan 

bersinggungan dengan manusia sebagai subjek pelaku dan penerima, sebagai 

mempengaruhi dan dipengaruhi. Oleh karena itu dalam memahami pendidikan dapat 

tidak menuntut pemahaman yang memadai tentang manusia dengan berbagai ciri 

generik dan uniknya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

pendidikan tersebut, kehadiran seorang profesional dalam bidang pendidikan perlu 

memusatkan perhatian pada landasan pendidikan bukan saja menjadi  tuntutan 

melainkan dalam konteks pendidikan menjadi suatu keharusan. 

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang anak putus 

sekolah sebagai berikut : 

Tabel 1.4 Data Pokok Tentang Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat SD, SMP dan 

SMA di Provinsi Sumatera Selatan. 

Tingkat 

Jumlah Angka Putus Sekolah 

2017/2018 Persentase 

(%) 

2018/2019 Persentase 

(%) 

SD 2.134 29,1 1.476 44,5 

SMP 1.855 25,3 733 22,1 

SMA 3.343 45,6 1.108 33,4 

Total 7.332 100% 3.317 100% 

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 2017 dan 2018. 

Tabel 1.4  menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tahun ajaran 

2017/2018 dan 2018/2019 di Provinsi Sumatera Selatan masih saja terjadi. Sekarang 

ini masih banyak dijumpai permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia, 

khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yaitu  salah satunya  adalah banyak anak 

sekolah dasar (SD) yang tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.  Terjadinya putus sekolah terjadi karena beberapa faktor.  
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Suyanto, 2003 mengatakan bahwa  faktor penyebab anak putus sekolah dibagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab anak 

putus sekolah yaitu rendahnya minat atau kemauan anak unuk bersekolah, sekolah 

dianggap tidak menarik, dan ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Sedangkan faktor 

eksternal penyebab anak putus sekolah diantaranya ekonomi keluarga, kurangnya 

perhatian orang tua, dan lingkungan bermain. Putus sekolah ini juga terjadi di 

Kecamatan Belitang Madang Raya, yang dapat dilihat dari data dibawah ini. 

Tabel 1.5 Angka Putus Sekolah di Kecamatan Belitang Madang Raya tahun 2017 

dan 2018 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 2017 

Persen 

(%) 
Jumlah 2018 

Persen 

(%) 

1. SD/Sederajat 103 17,8 78 13,3 

2. SMP/Sederajat 126 21,8 144 24,5 

3. SMA/Sederajat 350 60.4 365 62,2 

Total 579 100% 587 100% 

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Belitang Madang Raya tahun 2017 dan 2018. 

Berdasarkan tabel 1.5 bahwasanya di Kecamatan Belitang Madang Raya ini 

banyak mengalami kenaikan angka anak putus sekolah pada tingkat sekolah 

menengah. Kondisi ini banyak yang mengakui bahwa adanya faktor internal keluarga, 

yaitu faktor pendapatan khususnya.  

Prayitno dalam Setyowati, 2006 mengemukakan bahwa pendapatan adalah 

segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima sebagai balas jasa 

atau prestasi, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin luas kesempatan 

untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup (primer, sekunder dan tersier). Dari 

pernyataan diatas dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka 
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akan lebih mampu untuk membiayai pendidikan anak untuk kejenjang yang lebih 

tinggi, karena pendidikan juga menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri.  

Selain pendapatan pokok, petani karet di kecamatan ini juga ada yang 

memiliki pendapatan tambahan yang diperoleh dari usaha pertanian lainnya maupun 

non pertanian. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dibidang 

pertanian, menyebabkan banyak buruh tani mencari tambahan pekerjaan. Tambahan 

pekerjaan tersebut dapat diperoleh didalam desa atau diluar desa (Astuti, 1993). 

Pendapatan pokok dari usaha kebun karet dan pendapatan tambahan yang 

dilakukan petani karet setiap bulannya menghasilkan pendapatan yang berupa 

pendapatan total. Pendapatan total tersebut merupakan pendapatan keseluruhan yang 

diterima petani karet maupun dari usaha sampingan yang dilakukan petani karet. 

Kenyataannya anak para petani karet masih banyak yang tidak melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (Susi Novela, 2017). 

Seharusnya dengan pendapatan yang didapat para petani karet ini bisa 

menyisihkan pendapatannya untuk keperluan pendidikan anaknya, karena menurut 

data tingkat angka putus sekolah di atas dan pengamatan secara langsung kecamatan 

ini masih memiliki anak yang mengalami putus sekolah. Sangat disayangkan jika 

pendapatan yang dimiliki tersebut tidak digunakan untuk menyekolahkan anaknya 

kejenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul Analisis Pengaruh Pendapatan Petani Karet 

Terhadap Pendidikan Anak di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten 

OKU Timur Sumsel. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendapatan petani karet di Kecamatan Belitang Madang Raya ? 

2. Bagaimana pengaruh antara pendapatan petani karet terhadap pendidikan 

anak di Kecamatan Belitang Madang Raya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji pendapatan petani karet karet di Kecamatan Belitang Madang 

Raya. 

2. Menganalisis pengaruh pendapatan petani karet terhadap pendidikan anak di 

Kecamatan Belitang Madang Raya. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Dari sisi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji topik yang 

sama.  

2. Dari sisi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dengan upaya 

meningkatkan pendapatan pendapatan dan kesejahteraan petani, 

khususnya petani karet. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.3.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Perkebunan Karet 

 Didit & Agus, 2005 mengatakan bahwa tanaman karet merupakan 

tanaman perkebunan yang dinilai ekonomis tinggi. Selain diusahakan 

sebagai perkebunan besar komoditi ini juga diusahakan sebagai 

perkebunan yang strategis sebagai salah satu komoditi andalan ekspor 

nonmigas. Tanaman perkebunan ini dapat disadap getah karetnya pertama 
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kali pada umur tahun ke-5. Getah dari tanaman karet (lateks) tersebut bisa 

diolah menjadi lembaran karet (sheet), bongkahan atau karet remah 

(crumb rubber) yang merupakan bahan baku industri karet. Produk-

produk karet pada umumnya diekspor. 

 Menurut Statistik Karet Indonesia (2014), di Indonesia terdapat 

beberapa bentuk usaha perkebunan karet, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), 

Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing perkebunan diatas : 

a. Perkebunan Rakyat (PR) 

Merupakan suatu usaha perkebunan yang dimiliki, 

diselenggarakan serta dikelola oleh rakyat atau perseorangan dengan 

luasan lahan yang dimiliki masimal sebesar 25 Ha. Walaupun total 

luas perkebunan rakyat mencapai 70,4 persen dari seluruh perkebunan 

di Indonesia, namun sejumlah besar perkebunan rakyat diusakan 

dalam bentuk skala kecil. Perkebunan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Bentuk usaha perkebunan kecil. 

2. Penggunaan lahan terbatas. 

3. Tidak padat modal. 

4. Sumber tenaga kerja lebih berpusat pada tenaga kerja dalam 

keluarga. 

5. Lebih berorientasi pada usahatani subsistem. 

b. Perkebunan Besar Negara (PBN) 

Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang diselenggarakan 

atau dikelola secara komersil oleh suatu perusahaan yang dimiliki 

badan usaha dan badan hukum diatas tanah Negara yang mendapat 

izin dari instansi yang berwenang. Berbeda dengan perkebunan rakyat, 

perkebuanan besar swasta pada dasarnya sudah merupakan perusahaan 
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yang dimiliki badan hukum. Sedangkan perkebunan besar Negara 

sebagian besar sebagian besar  sebagai : 

 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Perkebunan besar memiliki ciri-ciri usaha sebagai berikut : 

1. Memiliki bentuk usaha pertanian berskala luas, besar dan 

kompleks 

2. Menggunakan areal lahan yang luas 

3. Bersifat padat modal 

4. Menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dengan 

pembagian kerja yang dirinci dan terstruktur 

5. Sudah menggunakan teknologi modern 

6. Berorientasi pasar. 

1.5.1.2 Pendapatan 

A.  Pengertian Pendapatan 

 Christoper dalam Sumardi, 2004 mengemukakan pendapatan 

berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam 

bentuk gaji, upah sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya. Menurut (Soekanto, 

2013) yang dimaksud dengan pendapatan adalah sejumlah produksi dari 

sejumlah barang atau jasa yang setiap bulannya dihasilkan. Jika 

penghasilannya berupa uang, biasanya disebut dengan penghasilan bulanan. 

B.  Jenis atau Bentuk Pendapatan 

Secara ilmiah, manusia tidak bisa dipisahkan dari kebutuhannya, 

kebutuhan manusia itu sendiri tidak terbatas baik dari jumlah maupun 

jenisnya. Semakin tinggi taraf hidup seseorang semakin tinggi pula kualitas 

dan kuantitas kebutuhannya. Menurut pendapat lain, pendapatan terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu : 
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a. Pendapatan bersih adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak 

langsung 

b. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan rumah tangga 

konsumsi selama hidupnya. 

c. Pendapatan uang adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah 

tangga produksi dalam bentuk satu kesatuan moneter. 

C. Kriteria Pendapatan 

Untuk mendapatkan pendidikan yang layak, orang tua harus 

mempunyai pendapatan yang semestinya. Untuk melihat tingkatan pendapatan 

petani karet, teori yang dijadikan ukuran yaitu teori penggolongan pendapatan 

menurut Biro Pusat Statistik 2014. Biro Pusat Statistik (BPS) merinci menjadi 

4 golongan, yaitu sebagai berikut: 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih 

dari Rp. 3.500.000 per bulan. 

2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata dibawah 

antara Rp. 2.500.000 s/d 3.500.000 per bulan. 

3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah 

antara Rp. 1.500.000 s/d 2.500.000 per bulan. 

4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah 

1.500.000 per bulan. 

D. Pendapatan Keluarga 

 T. Gilarso (1992:62) berpendapat bahwa pendapatan keluarga adalah 

segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas 

sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Selain itu Slameto (2010) 

berpendapat bahwa keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

belajar anak atau pendidikan anak.  
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E. Fungsi Pendapatan 

 Menurut Sumardi (2000) Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi 

pendapatan bagi kehidupan sehari-hari adalah untuk memenuhi semua 

kebutuhan hidup. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas fungsi 

pendapatan tersebut dalam tiga bidang, yaitu ekonomi, sosial dan pendidikan. 

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan fungsi dari pendapatan dari berbagai 

bidang sebagai berikut: 

a. Ekonomi 

Berbicara masalah ekonomi tidak lepas dengan masalah 

bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin banyak jumlah, 

ragam, dan variasinya. Akan tetapi dengan keterbatasan penghasilan, 

maka mereka lebih mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan pokok. 

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan esensial yang sedapat mungkin 

harus dipenuhi oleh suaru rumah tangga agar mereka bisa hidup wajar. 

Kebutuhan pokok manusia ini dapat dibedakan atas dua jenis yaitu 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama untuk 

mempertahankan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan 

perumahan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang 

diperlukan untuk melengkapi kebutuhan primer, seperti pakaian.  

Kebutuhan manusia selalu berkembang pada umumnya seseorang 

masih merasa belum cukup meskipun mereka telah memenuhi 

kebutuhan primer dan sekundernya, mereka masih memerlukan hal 

lain yang tingkatannya lebih tinggi, seperti mobil, dan barang mewah 

lainnya. Jenis kebutuhan ini digolongkan kedalam kebutuhan mewah 

atau yang sering disebut dengan kebutuhan tersier. 
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b. Sosial 

Dalam masalah sosial, fungsi pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh dimasyarakat 

tempat tinggal kita, sekarang ini terdapat pembangunan masjid atau 

tempat ibadah, maka sebagai makhluk sosial yang tinggal 

dilingkungan tersebut, mau tidak mau harus ikut membantu 

memberikan sumbangan demi suksesnya pembangunan tersebut. 

c. Pendidikan  

Kita telah mengetahui bahwa belajar itu suatu kewajiban bagi 

setiap makhluk hidup dalam rangka mempertahankan hidup dan 

belajar dapat diupayakan disekolah. Disekolah tidak hanya 

membutuhkan kepandaian saja, akan tetapi harus memiliki biaya untuk 

membiayai biaya pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang 

cukup mahal. 

Dimana-mana didunia ini dapat dibuktikan bahwa mereka yag 

berpendapatan tinggi mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, memang tidak selalu bahwa 

yang berpendapatan tinggi saja yang mempunyai kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan ke pendidikan, akan tetapi kalau kita 

bandingkan mereka yang berpendapatan tinggi dan rendah, umumnya 

lebih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikanya ke 

pendidikan tinggi daripada mereka yang berpendapatan rendah ( 

Sumardi, 2000). 

1.5.1.3 Pendidikan 

A. Pengertian Pendidikan 

Menurut Siagian (2006) pendidikan adalah keseluruhan proses 

teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu 

pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar 
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yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Asroi (2013) 

bahwa pendidikan sebagai usaha sadar, proses pendidikan dilakukan 

secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukandirinya dan masyarakat serta tuntutan perkembangan zaman. 

Dari beberapa definisi tentang pendidikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan adalah segala usaha yang bertujuan untuk 

mendorong dan memajukan perkembangan masyarakat pada masa 

yang akan datang, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang unggul. 

B. Pengklasifikasian pendidikan  

Pendidikan menurut pelaksanaannya dibagi menjadi 

pendidikan formal/sekolah dan pendidikan non formal/luar sekolah. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, Jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD) , pendidikan 

menengah (SMP/SMA), dan pendidikan tinggi . Sedangkan 

pendidikan nonformal  meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini (PAUD) pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan,dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 

serta pendidikan lain ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik (UU No. 20 Bab VI Pasal 28 Ayat 3). Dengan beberapa 

uraian diatas, klasifikasi pendidikan di Indonesia Menurut UU No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah : 
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1. Pendidikan Dasar  

Merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain. (Pasal 

17 Ayat 1 dan 2). 

2. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan 

dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Alawiyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. (Pasal 18 Ayat 1 dan 2). 

3. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan pada perguruan 

tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (Pasal 19 

Ayat 1 dan 2). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, 

sekolah tinggi, atau universitas (Pasal 20 Ayat 1). 

C. Faktor-faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah 

Joubish dan Khurram 2011 dalam Lukacs and Bhadra, 2003 

mengemukakan anak putus sekolah karena berbagai alasan dan studi 

mencatat alasan ini dalam konteks spesifik berdasarkan keadaan sosial, 

politik, budaya dan ekonomi mereka. Selain itu juga ada beberapa alasan 

lain, seperti rendahnya tingkat motivasi, kurangnya pemahaman, adalah 

faktor yang berkontribusi terhadap orang putus sekolah.
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1.6 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang didapat berasal dari beberapa sumber, seperti 

jurnal dan skripsi. Pertama ada penelitian dari Yolamalinda Maryati dan Sri 

Okvi Yenni (2015) dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Pendidikan Anak Petani Karet. Pada penelitian ini mengemukakan hasil 

bahwa variabel yang diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pendidikan anak petani karet itu sendiri. Kedua, penelitian dari Agra 

Nurharisman, Almasdi Syahza, Rina Selva Johan (2016), hasil dari penelitian 

ini adalah petani karet sudah dapat dikatakan sejahtera hal ini dilihat dari 

terpenuhinya indikator kesejahteraan. Disatu sisi pendidikan anak petani karet 

masih rendah. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara Kesejahteraan dengan pendidikan anak. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Al Muksit (2017). Dengan 

hasil akhir menunjukkan menunjukkan rata-rata tingkat kesejahteraan petani 

karet. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Susi Novela (2017), yang 

mengemukakan hasil analisis pendapatan 33 petani mampu melanjutkan 

anaknya ke perguruan tinggi, tetapi tidak menginvestasikan pendapatannya ke 

pendidikan dikarenakan pendapatannya diinvestasikan: (a) membeli kebun 

karet (b) ditabung (c) membeli tanah (d) membeli perhiasan (d) menambah 

modal usaha. 

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Lina Alfiana (2018). Penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang erat antara 

pendapatan orangtua terhadap tingkat pendidikan anak.
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Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang 

meliputi: 

1. Lokasi, penelitian yang akan dilakukan yaitu berlokasikan di Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten 

OKU Timur Sematera Selatan. 

2. Metode analisisnya dibuat lebih geografi yaitu dengan menggunakan metode keruangan yang mana hasil 

analisisnya ada atau tidaknya perbedaan disetiap lokasi penelitian yaitu yang terletak di tiga desa, Desa Bangsa 

Negara, Pelita Jaya dan Tugu Mulyo. Yang mengkaji tentang distribusi pendapatan (tinggi, sedang, dan rendah) 

dan tingkat pendidikan anak. 

3. Menggunakan Metode Analisis CrossTabs(tabel silang) dengan Uji Chi-square. 

4. Adanya pemetaan distribusi pendapatan dan tingkat pendidikan. 

Penelitian mengenai karet khususnya pengaruh pendapatan petani karet terhadap pendidikan anak telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Yolamalinda 

Maryati, Sri Okvi 

Yenni. 2015 

Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi 

Tingkat Pendidikan 

Menganalisis faktor 

yang mempengaruhi 

tingkat pendidikan anak 

Metode penelitian ini 

dengan metode survey dan 

merupakan jenis penelitian 

Penelitian ini menghasilkan 

analisis secara keseluruhan 

variabel yang diteliti 
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No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Anak Petani Karet 

di Nagri Guguk 

Kecamatan 2 X 11 

Kayu Tanam 

Kabupaten Padang 

Pariaman 

petani karet di Nagri 

Guguk Kecamatan 2 X 

11 Kayu Tanam 

Kabupaten Padang 

Pariaman. 

kuantitatif dengan metode 

pengambilan sampel 

purposive sampling. 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat 

pendidikan anak petani karet 

di Nagri Guguk Kecamatan 2 

X 11 Kayu Tanam 

Kabupaten Padang 

Pariaman. 

2. Agra Nurharisman, 

Almasdi Syahza, 

Rina Selva Johan. 

2016 

Pengaruh 

Kesejahteraan 

Petani Karet 

Terhadap 

Pendidikan Anak di 

Desa Teratak Air 

Hitam Kecamatan 

Sentajo  Raya 

Kabupaten  Kuantan 

Singing. 

1.Mengetahui 

pendapatan petani karet 

di desa tratak air hitam 

kecamatan sentajo raya 

kabuapten kuantan 

singing 

2.Mengetahui seberapa 

besar pengaruh tingkat 

kesejahteraan terhadap 

tingkat pendidikan anak 

di desa tratak air hitam 

Penelitian ini 

mengguanakan metode 

survey. Sampel diambil 

menggunakan metode 

Proposive Sampling . Data 

yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder 

dengan teknik pengumpulan 

data menggunakan 

kuisioner dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa di desa 

Teratak Air Hitam petani 

karet sudah dapat dikatakan 

sejahtera hal ini dilihat dari 

terpenuhinya indikator 

kesejahteraan. Disatu sisi 

pendidikan anak petani karet 

masih rendah. Dapat 

diartikan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang 

Lanjutan tabel 1.6 
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No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

kecamatan sentajo raya 

kabuapten kuantan 

singing  

digunakan adalah Analisis 

uji chi square 

signifikan antara 

Kesejahteraan dengan 

pendidikan anak di desa 

Teratak Air Hitam 

Kecamatan Sentajo Raya 

Kabupaten kuantan Singingi. 

 

3. Al Muksit. 2017 Analisis Pendapatan 

dan Kesejahteraan  

Petani Karet  di 

Kecamatan Batin 

XXIV Kabupaten 

Batanghari. 

1. Menghitung tingkat 

pendapatan petani karet 

di Kecamatan Batin 

XXIV  

Kabupaten Batanghari.  

2. Menganalisis tingkat 

kesejahteraan petani 

karet di Kecamatan 

Batin XXIV  

Kabupaten Batanghari. 

Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data 

primer yaitu dengan cara 

observasi dan wawancara 

langsung dengan petani 

sebagai objek pada 

penelitian . Metode analisis 

data yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan rata-rata 

tingkat kesejahteraan petani 

karet di Kecamatan Batin 

XXIV Kabupaten Batanghari 

 

Lanjutan tabel 1.6 
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No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

 

4 . Susi Novela. 2017 Analisis Pendapatan 

Petani Karet yang 

Anaknya Tidak 

Melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi. 

Untuk menganalisis 

pendapatan keluarga 

petani karet yang 

anaknya tidak 

melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi di 

Desa Bandar Sari 

Kecamatan Way Tuba 

Kabupaten Way Kanan 

Tahun 2016. 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode deskriptif. 

Penelitian ini menghasilkan 

analisis pendapatan 33 petani 

mampu melanjutkan anaknya 

ke perguruan tinggi, tetapi 

tidak menginvestasikan 

pendapatannya ke 

pendidikan dikarenakan 

pendapatannya 

diinvestasikan: (a) membeli 

kebun karet (b) ditabung (c) 

membeli tanah (d) membeli 

perhiasan (d) menambah 

modal usaha. 

 

 

5. Lina Alfiana. 2018 Pengaruh 

Pendapatan 

1.Untuk mengetahui 

kondisi pendapatan 

Penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan 

Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa ada 

Lanjutan tabel 1.6 
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No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Orangtua Terhadap 

Tingkat Pendidikan 

Anak di Desa 

Kibang Kecamatan 

Metro Kibang 

Kabupaten 

Lampung Timur 

orang tua di Desa 

Kibang Kecamatan 

Metro Kibang 

Kabupaten Lampung 

Timur 

2.Untuk mengetahui 

kondisi tingkat 

pendidikan anak di 

Desa Kibang 

Kecamatan Metro 

Kibang Kabupaten 

Lampung Timur. 

1. Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

pendapatan 

orangtua 

terhadap tingkat 

kuantitatif. Metode lainnya 

yaitu dengan metode angket 

dan dokumentasi. Untuk 

menganalisa penulis 

menggunakan rumus 

Product Moment. 

hubungan yang erat antara 

pendapatan orangtua 

terhadap tingkat pendidikan 

anak di Desa Kibang 

Kecamatan Metro Kibang 

Kabupaten Lampung Timur. 

Lanjutan tabel 1.6 
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No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

pendidikan anak 

di Desa Kibang 

Kecamatan 

Metro Kibang 

Kabupaten 

Lampung Timur 

6. Risna Hardiana 

Putri. 2020 

Analisis Pengaruh 

Pendapatan Petani 

Karet Terhadap 

Pendidikan Anak Di 

Kecamatan Belitang 

Madang Raya 

Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

(Oku) Timur 

Sumatera Selatan 

 

1.Mengkaji pendapatan 

petani karet karet di 

Kecamatan Belitang 

Madang Raya. 

2.Menganalisis 

pengaruh pendapatan 

petani karet terhadap 

pendidikan anak di 

Kecamatan Belitang 

Madang Raya. 

 

Penelitian ini menggunakan 

metode survey, wawancara 

dan dokumentasi dengan 

menggunakan instrument 

angket/kuesioner. Untuk 

menganalisis data 

menggunakan metode 

Tabulasi Silang 

(CrossTabs) dan Uji Chi-

Square. 

Hasil penelitian ini terdiri 

dari pemetaan distribusi 

tingkat pendapatan dan 

tingkat pendidikan anak 

dilokasi penelitian yaitu 

berada di 3 desa, Desa 

Tugumulyo, Bangsa Negara 

dan Pelita Jaya. 

Selain itu, penelitian ini 

mengungkapkan tidak 

adanya pengaruh yang 

signifikan pada pendapatan 

Lanjutan tabel 1.6 
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No

. 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

petani karet terhadap tingkat 

pendidikan anak di 

Kecamatan Belitang Madang 

Raya. Melainkan ada hal lain 

yang mempengaruhi hal 

tersebut, seperti kurangnya 

motivasi belajar pada anak. 

 

  

 

Sumber : Penulis, 2020 

Lanjutan tabel 1.6 
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1.7 Kerangka Pikir 

Menurut Sugiyono (2010) Kerangka pikir adalah suatu penjelasan 

sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadiobyek permasalahan. 

Dalam penelitian ini, gejala permasalahan yaitu tingginya tingkat anak putus 

sekolah. Hal ini terjadi karena adanya faktor pendapatan keluarga yang rendah 

sehingga menyebabkan anak mengalami putus sekolah. 

Pendapatan petani karet itu sendiri ditentukan dengan harga jual getah 

karet itu sendiri, semakin tinggi harga yang diterima petani maka pendapatan 

petani semakin tinggi. Namun kenyataannya harga jual lateks masih sering 

mengalami penurunan. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan 

petani karet itu sendiri. 

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

kerangka pikirnya bahwa adanya pokok permasalahan yaitu pendapatan 

orangtua (X) dan tingkat pendidikan anak (Y) yang saling mempengaruhi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema kerangka pikir 

Sumber : Peneliti 2020 

Petani Karet 

Tingkat 

pendapatan 

orangtua (X) 

Tinggi 

Tingkat 

pendidikan 

anak(Y) 

Pengaruh pendapatan 

terhadap pendidikan 

anak 

Sedang Rendah Pendidikan 

Dasar 

Pendidikan 

Menengah 

Pendidikan 

Tinggi 
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1.8 Hipotesis 

Berdasarkan uraian latarbelakang, perumusan masalah, uraian-uraian 

teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis 

sebagai berikut:  

1.   Diduga pendapatan petani karet masih tergolong pada tingkat sedang 

hingga rendah. 

2.  Diduga pendapatan petani karet memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pendidikan anak.  

1.9 Batasan Operasional 

Adapun batasan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Responden dalam penelitian ini merupakan petani karet dan anak 

petani karet di Kecamatan Belitang Madang Raya. 

2. Objek penelitian berada di 3 desa, yaitu Desa Tugumulyo, Bangsa 

Negara dan Pelita Jaya. 

3. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020. 

4. Harga jual getah karet yang digunakan adalah harga terakhir pada 

tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 




