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BAB I 

PENDAHULUAAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masalah pendidikan, sesungguhnya telah banyak dibicarakan oleh para 

ahli pendidikan. Mereka menyadari bahwa masalah pendidikan adalah masalah 

yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan itu menyangkut 

kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak cukup hanya tumbuh dan 

berkembang dengan dorongan instingya saja, tetapi perlu bimbingan dan 

pengarahan dari luar dirinya (pendidikan) agar ia menjadi manusia sempurna. Jadi 

pendidikan itu penting bagi manusia dan hanya manusialah yang memerlukan 

pendidikan.  

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi 

manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem 

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan 

global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang 

mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman 

yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus 
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berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak 

azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara 

optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. 

Menurut Yamin (2008:15) Pendidikan adalah media mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era aufklarung (pencerahan). 

Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut nilai-nilai 

kepintaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pendidikan merupakan tongak kuat untuk mengentaskan kemiskinan 

pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodahan, dan menuntaskan segala 

permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. 

Peran pendidikan jelas merupakan hal yang signifikan dan sentral karena 

pendidikan memberikan pembukuan dan perluasan pengetahuan sehingga bangsa 

ini betul-betul melek terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan 

dihadirkan untuk menghatarkan bangsa ini menjadi bangsa yang beradap dan 

berbudaya. Pendidikan dilahirkan untuk memperbaiki segala kebobrokan yang 

sudah mengumpal di segala sendi kehidupan bangsa ini. 

Sementara, Pieget dalam Yamin 2008 Mendifinisikan pendidikan sebagai 

penghubung dua sisi, di satu sisi individu yang sedang tumbuh dan disisi lain, 

nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidikan untuk 

mendorong individu tersebut. Individu berkembang sejak lahir dan terus 

berkembang. Merujuk dari dua pemikir tersebut, pendidikan sesungguhnya 

berupaya guna membangun kesadaran social kemasyarakatan yang tinggi terhadap 

masyarakat ataupun anak didik agar mereka menjadi peka dan peduli terhadap 

realita sosial. 
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Pendidikan mengarahkan pada terbangunya paradigma berpikir yang tidak 

jauh dari realita sosial, namun mampu bersentuhan secara kongkret dan riil 

dengan sesuatu yang sedang terjadi dalam persoalan kemasyarakatan. Pendidikan 

itu menumbuhkan nalar kritisisme sosial. Menurut ahli sosiologi pendidikan, 

terdapat relasi resip prokal (timbal balik) antara dunia pendidikan kondisi sosial 

masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia 

pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di dalam 

kehidupan masyarakat yang komplek. 

Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat baik dalam bentuk 

kemajuan, pradaban, dan lain sejenisnya tercermin dari kondisi dunia 

pendidikannya. Oleh karenanya, kemajuaan dunia pendidikan dapat dijadikan 

cermin kemajuan masyarakat dan dunia pendidikan yang amburadul juga dapat 

menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang juga penuh persoalan. 

Sementara itu Gunawan (2000:54-55) berpendapat bahwa pendidikan 

dapat di artikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Oleh kerananya pendidikan senyatanya harus mampu 

menjawab persoalan- persoalan yang berada di tengah masyarakat. Melakukan 

analisis kritis dalam pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus di 

lakoni dengan sedemikian rupa. 

Pendidikan bukan hanya mencetak masyarakat yang cerdas secara 

intelektual, Namun juga mampu merasakan segala keluh kesah yang barada 

disekitarnya. Masyarakat terdidik mampu berbaur dan membaurkan diri bersama 

kelompok–kelompok masyarakat lain yang sedang membutuhkan pertolongan 

untuk di cerdesakan. Dalam kontek ini, pembauran masyarakat terdidik tidaklah 

pasif, melainkan aktif partisipatoris. 
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Kontek pertama, masyarakat terdidik hanya mampu mengamati segala 

persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, 

kebodohan, dan sederetan persoalan lainya. Pendidikan adalah : merupakan proses 

yang berlangsung seumur hidup yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Berpijak dari kenyataan diatas, maka pendidikan kepada 

anak adalah suatu kegiatan yang harus mendapatkan frioritas tersendiri, namun 

demikian pelaksanaan dan pengembangan pendidikan bukanlah suatu pekerjaan 

yang mudah untuk mencapai tujuan pendidikan itu diperlukan waktu yang lama 

serta perhatian yang besar dari semua pihak lebih-lebih dari orang tua, karna 

merupakan pendidikan awal memberikan landasan yang kuat. 

Adapun pendidikan masyarakat merupakan wahana kelanjutan di mana 

individu dapat mengaktualisasikan totalitas, moralitas serta disiplin ke ilmuan 

yang dimiliki untuk menjawab problematika hidup dan kehidupan secara nyata, 

yang mana pelakunya adalah individu yang mulai melepas dari ketergantungan 

orang tua maupun guru serta langsung dengan masyarakat. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa fungsi orang tua selain bertanggung jawab untuk memenuhi dan 

memilihara segi material anaknya dan juga segi morilnya, sebab anak merupakan 

amanat yang memerlukan pendidikan agar dapat mengarahkan fitrahnya ke arah 

yang lebih baik. sehingga akan bisa mengabdi dan beribadah sesuai dengan 

tuntutanya. Tampa adanya pendidikan dari generasi kegenerasi orang akan makin 

jauh dari ajaran yang benar. Keluarga Merupakan lembaga sosial yang paling 

kecil, yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. dari beberapa fungsi keluarga salah 

satunya adalah memberikan pendidikan yang terbaik yakni pendidikan yang 

mencakup pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak, yaitu 

potensi fisik potensi nalar, dan potensi nurani/qalbu. 
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Hasan (1990:39) Dengan pendidikan yang utuh tersebut akan 

mengembangkan kualitas kepribadian anak dan mampu mengaktualisasikan 

potensi-potensi dirinya secara menyeluruh. Kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang demikian sebenarnya yang dibutuhkan sekarang dan masa akan datang, 

yakni kualitas sumberdaya manusia yang meliputi kreatifitas yang kuat, 

produktifitas yang tinggi, kepribadian yang tangguh, kesadaran sosial yang besar, 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak akan 

berkembang kearah kedewasaan dengan wajar di dalam lingkungan keluarga 

segala sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak, karena ayah dan ibu merupakan pendidik dalam kehidupan 

yang nyata dan pertama sehingga sikap dan tingkah laku orang tua akan diamati 

oleh anak baik disengaja maupun tidak disengaja sebagai pengalaman bagi anak 

yang akan mempengaruhi pendidikan selanjutnya. 

Menurut Langeveld (Hasbulla 2005: 2) Pendidikan ialah usaha, pengaruh, 

perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangya dari orang desa (atau 

yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-

hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Pendidikan 

merupakan fenomena manusia yang fundemental, yang juga mempunyai sifat 

konstruksi dalam hidup manusia. Karena itulah kita dituntut untuk  mampu 

mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut sebagai pertanggung 

jawaban terhadap perbuatan yang di lakukan, yaitu mendidik dan dididik. Dalam 
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kontek ini, kita tidak boleh mencampuradukkan antara pengertian pendidikan 

sebagai tindakan manusia dalam usahanya membimbing manusia yang lain 

dengan pengertian ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. 

Secara historis, pendidikan jauh lebih tua dari ilmu pendidikan, sebab 

pendidikan telah ada sejak adanya manusia. Sedangkan ilmu pendidikan baru lahir 

kira-kira pada abad ke-19 sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia melakukan 

tindakan mendidik didasarkan atas pengalaman, institusi dan kebijaksanaan. 

Orang tua yang kurang bisa berkomunikasi dengan anaknya akan menimbulkan 

kerenggangan atau konflik hubungan, sebaliknya orang tua yang dapat menerima 

anaknya sebagaimana adanya, maka si anak cenderung dapat tumbuh, 

berkembang, membuat perubahan-perubahan yang membangun, belajar 

memecahkan masalah-masalah, dan secara psikologis semakin sehat, semakin 

produktif, kreatif dan mampu mengaktualisasikan potensi sepenuhnya. 

Sesuai dengan judul penelitian penulis, dalam pembahasan berikutnya 

penulis akan memusatkan diri pada pembahasan tentang pendidikan di dalam 

sekolah atau pendidikan Formal. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dari 

pendidikan dalam keluarga. Semua orang menghendaki agar anaknya bertingkah 

laku sesuai dengan norma-norma yang baik, baik  itu bertingkah laku pada 

masyarakat seperti : jujur, pandai dan lain-lain. Sedangkan untuk melangsungkan 

pendidikan diperlukan orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 

tugasnya. Sekolah merupakan salah satu lembaga masyarakat yang di dalamnya 

terdapat reaksi dan intraksi antar warganya. warga sekolah tersebut adalah guru 

murid, tenaga admitrasi serta petugas sekolah lainya misalnya dokter sekolah, 

pelayan/penjaga sekolah, warung sekolah dan lain- lain. 
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Kecerdasan masyarakat dapat di kembangkan melalui pendidikan baik 

formal, non formal maupun informal. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan 

formal dalam hal ini memegang peranan yang penting karena programnya lebih 

mantap dan lebih baku di banding lembaga lainya. Tingkat kecerdasan 

masyarakat, peradaban, sosial ekonomi sangat membantu sekolah dalam 

mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas. Tingkat kecerdasan masyarakat akan 

sangat menentukan dalam menghadapi tantangan atau memecahkan problema 

masyarakat- masyarakat yang tingkat kecerdasannya tinggi akan lebih muda 

memecahkan problema hidup masyarakat karna memiliki khasanah pengetahuaan 

yang lebih luas dan daya nalar yang tinggi pula. Namun, jikalau para pemuda 

sudah tidak lagi berpendidikan dan bermoral baik, maka pada akhirnya bukan 

peradaban indah yang ia ciptakan tetapi kemunduran, keterbelakangan dan 

kehancuran mental. Kita harus mewaspadai agar hal ini tidak terjadi di Indonesia 

dengan cara mendidik anak-anak kita sedari kecil dengan memperhatikan tiga 

faktor yang tadi disebutkan.  

Permasalahan pendidikan sudah tak asing lagi bagi kita. Sudah ribuan 

bahkan jutaan kali kita membicarakan hal ini. Entah dari sisi urgensi, hukum 

ataupun sejarah. Hal ini takkan pernah usang dimakan zaman. Karena memang 

selalu saja ada hal baru yang harus dibicarakan mengenai pendidikan. Namun, 

berapa orang yang peduli dan sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan. 

Apakah kita termasuk orang-orang yang mencintai dan peduli dengan pendidikan. 

Desa Sapeken terletak di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Daerah ini terletak di bagian paling ujung timur pulau Madura (tidak 

menjadi satu kesatuan dengan Pulau Madura).  Penduduk di desa Sapeken ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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berbahasa bajoe dari Sulawesi selatan (bahasanya : bahasa Same, bahasa Mandar 

dan sebagian kecil berbahasa bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam 

sejarahnya orang Sulawesilah yang menemukan pulau ini. Begitu juga dengan 

kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura, rata-rata masyarakat yang 

ada di desa Sapeken (kecamatan Sapeken) berasal dari Suku Bajo, Suku Mandar 

dan Suku Bugis. Pendidikan di desa Sapeken masih sangat tertinggal dari gugusan 

pulau-pulau lainya yang berada di wilayah teritorial Sumenep. Baik dari segi 

sarana dan prasarananya yang masih sederhana, kuantitas bangunan masih relatif 

rendah, apalagi kualitas pendidikan, dan sistem pendidikan yang di kembangkan 

jauh dari harapan sementara pendidikan yang lain sudah ada yang yang bertaraf 

internasional, pendidikan multi sistem, dan pendidikan terpadu. 

Masalah pendidikan mereka kesampingkan. Bagi masyarakat desa 

Sapeken sekolah itu buang waktu mendingan mereka turun ke laut mencari ikan 

dan kemudian hasil dari laut itu mereka jual yang kemudian dapat menghasilkan 

uang. Maka dari itu tidak sedikit dari mereka yang tidak menamatkan 

pendidikanya sekolah dasar, SMP, dan SMA, bahkan sebagian  dari masyarakat 

desa Sapeken yang buta aksara. Fenomena ini terjadi secara turun temurun dan 

mereka mengganggap hal ini biasa dan merasa tidak berpengaruh pada 

lingkungannya, karena mereka beranggapan tanpa berusaha dalam hal ini turun ke 

laut mereka tidak bisa makan. Dan sebenarnya juga orang masyarakat desa 

Sapeken juga mempunyai jiwa pekerja keras dan pantang menyerah pada keadaan. 

Keterbelakangan yang terjadi pada desa Sapeken mengharuskan beberapa 

generasi, kini masyarakakat desa Sapeken berupaya melakukan sebuah perubahan 

dalam komunitas mereka.  
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Upaya ini dilakukan oleh kaum-kaum terpelajar yang berfikir butuh 

adanya sebuah perubahan dalam komunitas mereka. Disamping itu faktor 

eksternal juga turut berperan dalam upaya perubahan paradigma berfikir 

masyarakat desa Sapeken dalam melakukan inovasi dalam komunitasnya. 

Kemudian di bidang pendidikan masyarakat desa Sapeken menomor dua kan 

pendidikan seperti yang dipaparkan diatas tadi bahwa sekolah itu sama saja 

dengan buang-buang waktu, dan lebih baik turun ke laut untuk mencari ikan yang 

dapat menghasilkan uang, sebenarnya ini paradigma berpikir yang keliru karena 

mereka tidak punya kapasitas atau perantara untuk sampai pada pemikiran tentang 

betapa pentingnya  pendidikan itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang KESADARAN MASYARAKAT DESA SAPEKEN 

TERHADAP PENTINGNYA PENDIDIKAN (Analisis Terhadap 

Meningkatnya Minat Generasi Untuk Mendapatkan Pendidikan) 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang dapat di 

kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat  desa Sapeken? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat desa Sapeken terhadap pentingnya 

pendidikan? 

3. Bagaimana motif kesadaran masyarakat desa Sapeken terhadap pendidikan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi pendidikan di desa Sapeken. 

2. Menjelaskan persepsi masyarakat desa Sapeken terhadap pentingnya 

pendidikan. 

3. Menjelaskan motif kesadaran masyarakat desa Sapeken terhadap pendidikan. 

 
D. Batasan Masalah 

Mengingat kompleknya permasalahan yang dipelajari, dan terbatasnya waktu bagi 

penulis, maka penulis menetapkan batasan sebagai berikut: 

1. Masyarakat di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di desa 

Sapeken yang terlibat di dalam pendidikan yang berumur 17 tahun sampai 

dengan umur 40 tahun. 

2. Adapun pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan 

formal yang ada di desa Sapeken. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan pembahasan di kemukakan diatas, maka di harapkan 

hasil penelitian dapat bermamfaat sebagai berikut ini : 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai peningkatan 

peranan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya study anaknya 

keperguruaan tinggi, agar nantinya di harapkan anak tersebut dapat 

berpartisipasi dalam membangun pulaunya sesuai dengan kemampuanya dan 

disiplin ilmu. 

2. Sebagai bahan masukan terhadap masyarakat desa Sapeken secara umumnya 

tentang betapa pentingnya pendidikan itu, dan betapa besarnya tanggung jawab 

orang tua terhadap anak sebagai titipan tuhan. 
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F. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah di dalam  judul skripsi ini, perlu ditegaskan agar tidak 

terjadi salah tafsir. Adapun istilah yang di gunakan di beri penegasan sebagai 

berikut: 

1. Kesadaran adalah tahu atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan 

ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari 

tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya, rakyat telah sadar akan politik. 

Kesadaran merupakan suatu yang dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada 

ciptaan Tuhan yang lain. 

2. Masyarakat adalah (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok 

orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), 

dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada 

dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu 

jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. 

3. Sapeken pulau ini terletak di bagian paling ujung timur pulau Madura (tidak 

menjadi satu kesatuan dengan Pulau Madura). Uniknya, penduduk di desa 

Sapeken ini berbahasa Sulawesi (bahasanya: bahasa Same, bahasa Mandar dan 

sebagian kecil berbahasa bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam 

sejarahnya orang Sulawesilah yang menemukan pulau ini. Begitu juga dengan 

kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura, rata-rata suku yang ada 

di kepulauan Sapeken (kecamatan Sapeken) Suku Bajoe, suku Mandar dan 

suku bugis. Desa Sapeken ini terletak di sebelah utara Bali.  

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar memiliki kekuatan spiritual ke agamaan, 

pengadilan diri kepribadiaan, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang 

dibutuhkan bagi dirinya, masyarkat dan bangsa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan

