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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan di indonesia ini selalu menyisahkan berbagai ironi. Hal 

itu terjadi karena selama ini dunia pendidikan selalu di pandang sebelah mata dan 

tidak berjalan sebagaimana mestinya, mulai kuarangnya mutu pendidikan itu 

sendiri sampai kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah 

pendidikan sekolah itu sendiri, padahal pendidikan merupakan suatu kegiatan 

yang Universal dalam kehidupan manusia. Di dunia ini dimanapun terdapat 

Masyarakat, disana pula terdapat pendidikan. Melalui praktik pendidikan, peserta 

didik diajak untuk memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi 

tantangan dan tuntutan yang ada di masa yang akan datang.  

Pendidikan merupakan modal utama untuk hidup di zaman yang penuh 

persaingan seperti saat ini. Di zaman modernisasi dan globalisasi, dibutuhkan 

keterampilan, wawasan dan pengetahuan, agar kita bisa bersaing di dunia 

Pendidikan maupun dunia kerja. Tiga hal tersebut bisa diperoleh melalui lembaga 

pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga utama pengembangan 

pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, menanamkan sikap modern pada 

individu, dan masih banyak hal yang kita dapatkan dalam bangku pendidikan 

tersebut. Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu 

bagi perkembangan masyarakat, seorang anak diharapkan mampu membawa 

masyarakat umum kearah perkembangan yang positif, karena anak merupakan 

ujung tombak bagi perkembangan pembangunan nasional. Tetapi, masih banyak  

warga Indonesia yang masih acuh tak acuh mengenai pentingnya pendidikan bagi 

kehidupannya. (Suhartono Suparlan, 2008). 
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Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat 

transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa lembaga pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak 

dan karakter masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan wadah untuk 

berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan mengangkut masalah lingkungan 

dimana pendidikan tersebut dilaksanakan. Kita semua tahu bahwa semua pranata, 

semua komponen, semua struktur, semua pribadi itu lahir dari dunia pendidikan, 

pendidikan dalam arti luas yang telah menjadi prasyarat mutlak tereksistensinya 

sendi-sendi kehidupan. (Ngainun Naim, 2010). 

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbal 

balik antara kondisi sosial masyarakat), relasi ini bermakna bahwa apa yang 

berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang 

komplek. Majunya dunia pendidikan dapat menjadikan cermin majunya 

masyarakat, dan dunia pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin 

terhadap kondisi masyarakat yang penuh persoalan.  

Orang yang berpendidikan tinggi tidak akan mempunyai pemikiran-

pemikiran yang sempit mengenai masa depan, mereka berorientasi dengan masa 

depannya. Orang yang berpendidikan tinggi juga akan hidup dengan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Mereka tahu apa yang akan dilakukan dengan 

masa depannya, tidak akan menyerah atau pasrah dengan keadaan. Sebaliknya, 

Orang-orang atau orang tua yang mempunyai jalan pikiran sempit yang 

menganggap pendidikan tidak penting, mengakibatkan anak-anak mereka yang 

tidak mengenyam pendidikan akan menjadi beban bagi masyarakat bahkan sering 

menjadi pengganggu ketentraman masyarakat. (Shaleh Nazili, 2011). Hal ini 

diakibatkan oleh kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektualnya, serta 
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tidak memiliki keterampilan yang menopang kehidupan sehari-hari, orang-orang 

tersebut kebanyakan ditemukan di desa-desa pelosok atau di daerah-daerah 

terpencil.  

Melihat realitas sekarang ini masih banyak suatu daerah - daerah di 

pedesaan  yang kurang kesadaran masyarakatnya untuk menyekolahkan anaknya, 

pemikiran tentang Masyarakat pedesaan yang masih minim seperti ini akan 

membuat pertumbuhan pendidikan semakin lambat. Di daerah pelosok atau 

terpencil, kesadaran untuk melanjutkan pendidikan memang sangat kurang.  

Salah satu contoh seperti yang terjadi di desa Wono Cempoko Ayu 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, suatu desa pelosok terpencil. desa 

Wono Cempoko Ayu ini termasuk dari desa dengan keadaan sosial ekonomi 

masyarakatnya dalam skala menengah ke bawah. Ini di karenakan desa ini 

Sumber Daya Manusianya (SDM)  masih sangat rendah dan masyarakatnya 

kurang sekali kesadaran tentang pentingnya sebuah pendidikan. 

Penduduk  Kecamatan  Senduro  berdasarkan  asalnya  terdiri  dari  

beberapa suku,  yang  terbesar  adalah  suku  Jawa  dan  suku  Madura.  

Disamping  itu,  ada kelompok  besar  masyarakat  yang  mempunyai  sifat  sosial  

budaya  khas  yaitu masyarakat  Tengger. Mayoritas mata pencaharian penduduk 

desa Wono Cempoko Ayu adalah petani ladang. Dengan hasil panen yang 

diandalkan oleh masyarakat adalah buah pisang sedangkan buah sampingan 

adalah buah manggis dan buah durian. Sebagian dari penduduk desa Wono 

Cempoko Ayu juga bermata pencaharian sebagai peternak kambing etawa. Di 

desa Wono Cempoko Ayu ini lah yang masih kita dapat temui minim sekali minat 

akan untuk menuntut ilmu, minim sekali sekali kesadaran anak-anak di desa 
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tersebut minat untuk bersakolah. (As‟ad. 2012 kaur pemerintahan desa Wono 

Cempoko Ayu). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Wono Cempoko Ayu terhadap 

minat sekolah anak ?  

2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat pada minat sekolah anak di 

Desa Wono Cempoko Ayu ? 

3. Upaya apa yang dilakukan orang tua terhadap  minat sekolah bagi anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Wono Cempoko 

Ayu terhadap  minat sekolah anak?  

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat pada minat 

sekolah anak di Desa Wono Cempoko Ayu? 

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan orang tua terhadap minat 

sekolah anak? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi dan 

pengetahuan tentang masih minimnya pendidikan di indonesia, dan hal ini sangat 
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perlu di ketauhi oleh Pemerintah, Masyarakat, dan seluruh lembaga-lembaga 

pendidikan mulai dari pendidikan formal sampai perguruan tinggi. 

1. Penelitian ini merupakan bahan dasar untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Muhammadiyah Malang 

khususnya di jurusan Civic Hukum/PPKn 

2. Merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperolah dalam 

perkuliahan untuk diterapkan dilapangan, sehingga dengan penelitian ini penulis dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung mengenai persepsi masyarakat desa terhadap minat 

sekolah anak. 

3. Mahasiswa, kegunaan penelitian ini bagi mahasiswa adalah untuk 

memberikan pengetahuan bahwa sangat minimnya minat anak untuk 

bersekolah terutama di desa pelok terpencil. 

4. Perguruan tinggi, agar lembaga kampus juga bisa tahu bahwa di daerah-

daerah desa terpencil juga harus mendapatkan penyuluhanmereka perlu tahu 

pentingnya pendidikan  agar ada motivasi bagi anak-anak dan masyarakat 

desa tersebut untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 

5. Bagi masyarakat, agar mereka mengetahui persepsi cara pandang masyarakat 

beragam terhadap pendidikan . 

6. Bagi peneliti, sebagai referensi dan menambah wawasan secara luas bahwa 

persepsi masyarakat desa dalam upaya menumbuhakan minat sekolah anak.   

 

E. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan keefektifan penelitian, 

maka peneliti membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian ini dilakukan pada orang tua yang mempunyai anak tidak 

bersekolah baik yang tidak sekolah SD dan yang tidak sekolah SMP. 

2. Penelitian ini dimaksudkan hanya mengkaji persepsi masyarakat desa 

terhadap minat Sekolah Anak. 

 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istialah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Persepsi  

Desmita (2008) dalam bukunya psikologi perkembangan, menyatakan 

individu hidup dalam dunia benda dan manusia, suatu dunia yang membanjiri 

indra dengan berbagai stimulus. Segala informasi tentang dunia akan sampai ke 

individu melalui indara. Indra dapat mengigatkan individu akan bahaya serta 

memberikan informasi yang di butuhkan untuk menafsirkan berbagai peristiwa 

dan mengantisipasi masa depan. Peroses memahami informasi tentang dunia atau 

lingkungan inilah yang disebut dengan persepsi. Jadi, persepsi pada hakikatnya 

adalah proses berpikir (kognitif) yang dialami oleh individu dalam memahami 

informasi yang datang dari lingkungan melalui indranya.   

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka. Perilakuindividu seringkali didasarkan pada persepsi mereka 

tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. 

Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan 

atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrated dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, 

pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh 

dalam proses persepsi. 

 Gibson, dkk (1989) dalam buku organisasi dan Manajemen Perilaku, 

Struktur; memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan 

oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap 

obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian 

arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu 

memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara 

individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi 

merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu 

melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat 

memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses 

menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan 

proses belajar individu (Lester dan Stewat, 2002).http://jurnal-

id.wikipedia.org/wiki/pengertian Persepsi.(di akses pada tanggal 2 mei 2012) 

2. Masyarakat Desa  

Yang dimaksud dengan masyarakat desa menurut Sutardjo Kartodikusuma 

mengemukakan sebagai berikut:  

a. Masyarakat Desa adalah suatu kelompok-kelompok individu yang 

berinteraksi dalam suatu kesatuan  dimana bertempat tinggal suatu 

masyarakat pemerintahan tersendiri. 

b. Menurut Bintarto, Masyarakat desa merupakan individu-ndividu yang 

berkelompok perwujudan atau kesatuan goegrafis ,sosial, ekonomi, politik 

http://www.duniapsikologi.com/sikap-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
http://jurnal-id.wikipedia.org/wiki/pengertian%20Persepsi
http://jurnal-id.wikipedia.org/wiki/pengertian%20Persepsi


21 

 

 

dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan 

pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. 

http://www.gudangmateri.com/2010/04/masyarakat-desa-dan-

masyarakat.html(di akses pada tanggal 5 mei 2012) 

3. Minat Sekolah anak  

Minat sekolah terdiri dari dua kata yakni minat dan sekolah, dua kata ini 

beda arti, untuk itu penulis akan mendefinisikan satu persatu, sebagai berikut : 

a. Minat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap suatu gairah keinginan. 

b. Minat menurut Crow dan Crow, minat atau interest bisa berhubungan 

dengan  daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik 

pada orang, benda dan kegiatan. 

c. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. 

Sekolah berupa rangkaian jenjang pedidikan yang telah baku, misalnya SD, 

SMP, SMA, dan PT. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian 

keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. 

Jadi kesimpulan yang dapat di artikan mengenai pengertian minat sekolah 

adalah keinginan yang dininati dan dilakukan untuk menuntut ilmu dengan jalur 

pendidikan mulai dari SD,SMP,SMA sampai perguruan tinggi 

.http://juprimalino.blogspot.com/2012/01/pengertian-minat-belajar-siswa-

definisi.html(di akses pada tanggal 6 mei 2012). 

 

 

http://www.gudangmateri.com/2010/04/masyarakat-desa-dan-masyarakat.html
http://www.gudangmateri.com/2010/04/masyarakat-desa-dan-masyarakat.html
http://juprimalino.blogspot.com/2012/01/pengertian-minat-belajar-siswa-definisi.html
http://juprimalino.blogspot.com/2012/01/pengertian-minat-belajar-siswa-definisi.html
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