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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh berbagai faktor 

seperti: kualitas sumber daya manusia, tersedianya sumber daya alam yang 

memadai, adanya birokrasi pemerintahan yang kuat dan efisien dan 

sebagainya. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini karena manusia bukan 

semata-mata menjadi obyek pembangunan, tetapi sekaligus juga merupakan 

subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka setiap orang harus 

terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, sedangkan sebagai obyek, 

maka hasil pembangunan tersebut harus bisa dinikmati oleh setiap orang. Di 

sinilah terletak arti penting dari pendidikan sebagai upaya untuk terciptanya 

sumber daya manusia yang berkualitas (pujiati. 2009:1).  Namun realitasnya 

hingga kini rata-rata pendidikan indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus 

Sekolah Dasar (SD), mengingat Indonesia kini menghadapi ancaman besar di 

bidang kependudukan. Selain laju pertumbuhan yang tinggi yakni di kisaran 

1,49% atau 4-4,5 juta jiwa per tahun, kualitas penduduk di Indonesia masih 

rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Untuk kualitas penduduk, saat 

ini Indonesia berada di peringkat 124 dunia dari 187 negara. Selain masalah 

laju pertumbuhan dan kualitas, persoalan serius lainnya adalah penyebaran 

yang belum merata, serta data dan informasi kependudukan yang minim. 
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Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah (Sunaryo, 2013), 

dikhawatirkan warga Indonesia akan jadi buruh di negara sendiri. Meskipun 

jumlah penduduknya besar tetapi kualitasnya rendah. 

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia dan suatu kebutuhan pokok juga yang mempunyai tujuan 

tinggi dari pada sekedar untuk hidup,sehingga manusia menjadi lebih 

terhormat dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang tidak 

berpendidikan. Di era globalisasi ini pendidikan mulai menjadi kebutuhan 

primer bagi masyarakat. Pendidikan sangat di perlukan untuk membekali diri 

dengan ilmu pengetahuan agar dapat bersaing serta mempertahankan diri di 

dunia yang semakin keras kehidupan dunia ini yang mau tidak mau harus 

menghadapi tantangan yang ada. Melalui pendidikan inilah manusia akan 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang di butuhkan baik dari pendidikan 

formal ataupun nonformal (Handayani. 2013: 1). Pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan manusia tidak serta merta menghilangkan benang merah dalam 

dunia pendidikan indonesia. Realitasnya hanya orang-oang kaya saja yang 

bisa mengeyam pendidikan. Banyak calon generasi penerus bangsa yang tidak 

bisa mendapatkan pendidikan dengan layak atau bersekolah dengan alasan 

terkait biaya pendidikan terlalu mahal. Akibat kondisi seperti ini banyak 

terjadi pengangguran dimana-mana, kriminalitas dimana-mana, kemiskinan 

pun menjadi lingkaran yang sulit diputuskan. Realitas pendidikan yang seperti 

ini akan mempersulit dalam mencapai tujuan pendidikan dalam pembangunan 

bangsa. Adanya realitas seperti ini maka yang menjadi permasalahan atau isu 
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tentang pendidikan anak pada saat ini masih banyak mengarah pada mahalnya 

biaya pendidikan serta jangkauan pendidikan yang tidak merata terhadap 

semua anak di Indonesia. 

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yaitu “untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” Dalam keseluruhan proses pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal, 

informal maupun non formal, belajar merupakan kegiatan yang paling pokok 

guna mencapai tujuan pendidikan. Belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah 

laku atau kecakapan. Jadi, belajar bukanlah tingkah laku yang nampak, tetapi 

terutama adalah prosesnya yang terjadi secara internal didalam diri individu 

tersebut. 

Proses perubahan tersebut dapat tercapai jika dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor dari dalam diri seseorang atau faktor individual 

dan faktor dari luar individu yang disebut faktor sosial. Faktor individual 

sendiri antara lain faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, dan faktor pribadi. Sedangkan faktor sosial antara lain faktor 

keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang 

digunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, 
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dan motivasi sosial. Yang dimaksud dengan keadaan keluarga sendiri adalah, 

ada keluarga yang miskin, ada pula yang kaya. Ada keluarga yang terdiri 

ayah-ibu yang pelajar dan adapula yang kurang pengetahuan. Ada keluarga 

yang mempunyai cita-cita tinggi bagi anak-anaknya, ada pula yang biasa saja. 

Keadaan keluarga yang bermacam-macam itu mau tidak mau turut 

menentukan apakah orang tua mempunyai minat dalam memberikan 

pendidikan yang baik yang baik terhadap anak-anaknya disaat orang tua 

mengalami hambatan ekonomi maupun sosial dalam memberikan pendidikan 

bagi anak-anaknya.  

Keluarga sendiri merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh 

anak. Keluarga bertanggung jawab menyediakan kebutuhan finansial untuk 

keperluan pendidikan anak. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi 

tidak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, 

berbeda dengan orangtua/keluarga yang keadaan sosial ekonominya rendah. 

Pekerjaan orang tua dan keadaan ekonomi orang tua  merupakan salah satu 

faktor yang berperan penting yang dapat mempengaruhi motivasi orang tua 

untuk memberikan pendidikan yang baik atau menyekolahkan anaknya. Orang 

tua yang mempunyai pekerjaan yang layak dan penghasilan yang tinggi akan 

berkorban materi demi pendidikan anaknya, sementara orang tua dengan 

pekerjaan yang belum mapan dan penghasilan sedang, sebagian dari mereka 

mengesampingkan pendidikan anaknya, bahkan tidak sedikit yang 

mengarahkan anaknya untuk bekerja mencari uang.  
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Dusun Paciran adalah salah satu dusun yang berada di desa Paciran, 

yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kehidupan 

masyarakat dusun Paciran tidak bisa dipisahkan dengan letak keberadaan 

desanya yang bersebelahan langsung dengan laut Jawa, letaknya yang 

langsung berhadapan dengan laut  membuat beberapa masyarakat dusun 

Paciran  memilih bekerja sebagai seorang nelayan meskipun mayoritas dusun 

paciran bekerja sebagai petani. 

Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang 

mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Masyarakat nelayan adalah 

masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat subsistem lainnya. 

Keluarga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih komplek 

dibandingkan dengan rumah tangga pertanian. Keluarga nelayan memiliki 

ciri-ciri khusus seperti pengunaan wilayah pesisir dan lautan sebagai faktor 

produksi, adanya ketidakpastian penghasilan. Selain itu pekerjaan menangkap 

ikan adalah merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan umumnya  karena itu 

hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki, hal ini mengandung arti anggota 

keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh. 

Pada umumnya pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya 

sulit ditentukan. Selain itu, pendapatnya juga sangat tergantung pada musim 

dan status nelayan itu sendiri. Pendapatan yang bersifat harian, tidak dapat 

ditentukan, dan sangat tergantung kepada musim sangat sulit bagi nelayan 

merencanakan penggunaan pendapatannya. Ketidakpastian tingkat pendapatan 

yang didapat oleh nelayan akan  membuat masyarakat nelayan terus berada 
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dalam lingkaran kemiskinan. Begitu juga dengan masyarakat nelayan desa 

paciran. Saat  masyarakat nelayan desa paciran mengalami musim paceklik 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hadup sehari-harinya dan untuk 

mengatasi masalah di musim paceklik ini, berbagai usaha dilakukan nelayan, 

contohnya adalah mereka menjual  perhiasan istri dan menggadaikan barang-

barang rumah tangga demi menyambung hidup keluargnya. Melihat kondisi 

kehidupan nelayan seperti ini tidak memungkinkan bagi orang tua yang 

bekerja sebagai nelayan dapat meningkatkan pendidikan anaknya. namun 

realitas berbeda di dusun paciran, beberapa orang tua yang bekerja sebagai 

nelayan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan pendidikan 

anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Alasan tersebut banyak orang tua di 

dusun nelayan yang melakukan segala usaha untuk menunjang pendidikan 

anak-anak. 

 Penelitian Sriyanti dkk (2006) tentang “persepsi nelayan tentang 

pendidikan formal Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, penelitian 

ini menjelaskan bahwa nelayan memiliki tingkat persepsi yang baik terhadap 

pendidikan formal, hal itu disebabkan karena nelayan menganggap bahwa 

pendidikan penting bagi kehidupan anak-anaknya kelak, karena dengan 

sekolah maka seseorang akan lebih dihormati oleh masyarakat dan mampu 

mendapatkan kehidupan yang baik. Demikian pula penelitian Surachman 

(2011) tentang “problema pendidikan anak pada keluarga nelayan study 

kasus: Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk, Tangerang”, penelitian ini 

menjelaskan bahwa problematika pendidikan anak pada masyarakat nelayan 
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itu memiliki persepsi yang baik serta sikap yang positif terhadap pendidikan 

anak, sementara dalam realitasnya mereka dihadapkan pada rendahnya 

kemampuan ekonomi yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan sebagai 

nelayan. Hasil penelitian di atas belum melihat aspek pendidikan sebagai 

prioritas utama dalam keluarga nelayan. Penelitian yang berjudul Motivasi 

orang tua dalam meningkatkanpendidikan anak. akan menjadi pelengkap 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan 

dikaji  dalam penelitian ini adalah :   

1. Apa saja faktor yang memotivasi orang tua dalam meningkatkan 

pendidikan anak? 

2. Bagaimana peran orang tua untuk menunjang pendidikan anaknya? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Berangkat dari fokus masalah yang diangkat oleh peneliti, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor yang memotivasi orang 

tua dalam meningkatkan pendidikan anak. 

2. Untuk menjelaskan peran orang tua dalam menunjang pendidikan 

anaknya. 
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D. Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi 

pihak-pihak yang terkait, antara lain: 

1. Secara Akademis. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

terkait perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, terkait dengan 

motivasi orang tua dalam meningkatkan pendidikan anak. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis.   

2. Secara Praktis.  

a. Bagi peneliti. 

Hasil penelitian ini daharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

motivasi orang tua dalam meningkatkan pendidikan anak. 

b. Bagi Masyarakat. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan 

petunjuk bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-

anaknya sehingga mampu termotivasi dalam  meningkatkan 

pendidikan anak. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah serta 

berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang 

lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor yang memotivasi orang tua dalam meningkatkan 

pendidikan anak. 

 Faktor intrinsik yang memotivas orang tua dalam meningkatkan 

pendidikan anak. 

 Faktor ekstrinsik yang memotivasi orang tua dalam meningkatkan 

pendidikan anak 

2. peran orang tua dalam menunjang pendidikan anak sebagai motivator, 

fasilitator dan mediator. 

 




