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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu. 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui 

hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan 

dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian ini, peneliti memaparkan 

dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti 

tentang motivasi orang tua dalam meningkatkan pendidikan anak pada 

masyarakat pesisir. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian 

terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu baik itu berupa jurnal, buku, 

artikel maupun sumber ilmiah lainnya. Adapun beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut: 

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.  

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah nelayan yang 

memiliki anak usia sekolah mulai dari usia Sekolah Dasar sampai Sekolah 

Menengah Umum/sederajat (umur 7-18 tahun) yang tinggal di Desa 
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Tasikagung dan Desa Pasarbanggi. Karakteristik responden dalam penelitian 

ini meliputi karakteristik individu dan karakteristik rumah tangga. 

Karakteristik individu meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bekerja 

dan pengetahuan terhadap informasi. Sedangkan karakteristik rumah tangga 

meliputi jumlah tanggungan rumah tangga, jumah anak, pendapatan rumah 

tangga, status sosial dalam masyarakat, nilai anak pada saat ini, nilai anak 

pada masa yang akan datang, cita-cita terhadap jenis pekerjaan anak dan 

pendidikan anggota keluarga tertinggi.  

Penelitian  ini yang mempengaruhi tingkat persepsi nelayan tentang 

pendidikan formal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Nelayan 

tentang Pendidikan Formal itu sendiri. Faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang berpengaruh 

terhadap tingkat persepsi nelayan di Kecamatan Rembang tentang pendidikan 

formal meliputi tingkat pendidikan, pengalaman bekerja, pendapatan rumah 

tangga, jumlah anak, nilai anak untuk saat ini, nilai anak untuk masa yang 

akan datang, dan cita-cita terhadap jenis pekerjaan anak. Sedangkan faktor 

ekstenal yang berpengaruh terhadap tingkat persepsi nelayan di Kecamatan 

Rembang tentang pendidikan formal, antara lain nilai-nilai masyarakat dan 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam bidang pendidikan. 

Sedangkan 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 itu memiliki persepsi yang baik 
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serta sikap yang positif terhadap pendidikan anak, sementara dalam 

realitasnya mereka dihadapkan pada rendahnya kemampuan ekonomi yang 

disebabkan oleh rendahnya pendapatan sebagai nelayan. 

Penelitian ini mengatakan bahwa yang menjadi akar permasalahan 

pendidikan anak pada masyarakat nelayan, khususnya pada masyarakat 

nelayan di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang adalah 

masalah ekonomi, yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan para nelayan. 

Masalah itu muncul karena di satu sisi masyarakat nelayan itu memiliki 

persepsi yang baik serta sikap yang positif terhadap pendidikan anak, 

sementara di sisi lain realitas sosial yang dialami para nelayan menunjukan 

bahwa secara ekonomis mereka berada pada posisi lemah untuk mampu 

menyekolahkan anak. Dengan demikian diharapkan kontribusi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah harus sedapat mungkin membantu para nelayan, 

dengan memberikan bantuan modal usaha agar mereka bisa melakukan usaha 

lain di samping sebagai nelayan, sehingga mereka dapat meningkatkan 

pendapatan/penghasilan, sehingga kemampuan mereka untuk menyekolahkan 

anaknya juga meningkat. Selanjutnya, masyarakat, khususnya para pemilik 

modal, pengusaha, dan para pejabat, terutama yang tinggal di daerah 

Tangerang dapat pula membantu masyarakat nelayan agar mereka bisa 

menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan 

yang dimaksud bisa berupa bantuan modal usaha bagi para nelayan atau 

bantuan beasiswa bagi anak-anak mereka. 
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Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut 

dengan hasil penelitian sebelumnya tentu membawa hasil tersendiri pada 

penelitian yang diperolehnya. Bila pada hasil-hasil sebelumnya ditujukan 

untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang persepsi pendidikan serta 

problem pendidikan yang terjadi di masyarakat pesisir, maka dalam penelitian 

ini diharapakan mampumenghasilkan gambaran tentang motivasi orang tua 

dalam meningkatkan pendidikan anakdan motivasi anak dalam melanjutkan 

pendidikannya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anak dalam 

keluarga. 

 

B. Konsep Motivasi. 

1. Pengertian motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, 

tetapi dapat diintepretasikan dalam tingkah lakunya, berupa angsangan, 

dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu 

(Adi, 1994: 154). Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktifitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan 

demikian, motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mangadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kehidupannya.  
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Menurut Mc. Donald (Uno, 2013: 4), motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan di 

dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang 

dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi didalam sistem  “neurophysiological” yang 

ada pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi 

manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam manusia), 

penampakkannya akan menyangkut kegiata fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalana-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/ terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. 

Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dilakukan bahwa motivasi 

itu sebagai suatu kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan 

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian 
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bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, 

kebutuhan atau keinginan.     

Dalam motivasi tercakup konsep-konsep seperti kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang 

terhadap sesuatu. Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Perilaku hakekatnya merupakan orientasi pada satu 

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari 

beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan-

kekuatan ini pada dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai macam 

kebutuhan, seperti keinginan yang hendak dipenuhinya, tingkah laku, tujuan 

dan umpan balik.  

Proses interaksi ini disebut sebagai produk motivasi dasar (Basic 

Motivation Process), dapat digambarkan dengan model sebagai berikut. 

Bagan 2.1 proses motivasi dasar 

 

 

 

 

 

Sumber: Uno (2013: 5) 

Bagan proses motivasi dasar di atas, bahwa motivasi pada dasarnya 

dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan seperti: 1) keinginan yang 

behaviour Needs, desires Or 
Expectation 

goals feedback 
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Dari hendak dipenuhinya (needs, desire or expectation); 2) tingkah laku 

(behavior); 3) tujuan (goals); dan 4) umpan balik (feedback). definisi diatas, 

dapat diketahui bahwa motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai 

keinginan dan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan 

dalam rangka mencapai tujuan. Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk 

suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh persepsi dan tingkah laku seseorang 

untuk mengubah situasi yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. 

Pandangan lain menurut Maslow tentang motivasi. Maslow, sebagai 

tokoh motivasi aliran humanisme, menyatakan bahwa kebutuhan manusia 

secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut 

mencakup kebutuhan fisiologis (sandang, pangan), kebutuhan rasa aman 

(bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, 

dan kebutuhan aktualisasi diri (Uno, 2013:6). Teori ini dikenal sebagai teori 

kebutuhan (needs) yang digambarkan secara hirarki sebagai berikut: 

Bagan 2.2 Hierarki Kebutuhan Dasar Mashlow 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Uno (2013: 6) 

Aktualisasi Diri 

Penghargaan/Penghormatan 

Rasa Memiliki dan Rasa Cinta/Sayang 

Perasaan Aman dan Tentram 

Kebutuhan Fisiologis 
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Teori Mashlow ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia. Dalam dunia pendidikan, teori ini dilakukan dengan cara memenuhi 

kebutuhan peserta didik. Teori ini mempunyai makna serta peranan kognisi 

dalam kaitanya dengan perilaku seseorang, menjelaskan bahwa adanya 

peristiwa internal yang terbentuk sebagai perantara sebagai stimulus tugas, 

dan tingkah laku berikutnya. Teori ini mengubah konstruk motivasi yang 

pokok yaitu tentang konsepsi tentang dorongan (drive) sebagai penyebab 

kompleks, yang selanjutnya dinamakan atribusi. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh 

adanya rangsangan dari dalam maupun luar sehingga seseorang berkeinginan 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku  atau aktifitas tertentu lebih baik 

dari keadaan sebelumnya (Uno, 2013:9). Adapun sasaran sebagai berikut:  

a) Mendorong manusia untuk melakukan aktivitas yang didasarkan atas 

pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, motivasi merupakan motor 

penggerak dari setiap kebutuhan yang akan dipenuhi 

b) Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. 

c) Menentukan perbuatan yang harus dilakukan. 

Atau dapat pula disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan internal atau 

eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

yang mempunyai indikator sebagai berikut (Uno, 2013:10): 

a) Adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan. 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan. 
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c) Adanya harapan dan cita-cita. 

d) Penghargaan dan penghormatan atas diri. 

e) Adanya lingkungan yang baik. 

f) Adanya kegiatan yang menarik. 

2. Jenis motivasi 

Secara umum,  para ahli sepakat mengklasifikasikan motivasi ke dalam 

dua jenis menurut timbulnya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Sardiman (2011: 89-90) mengatakan motivasi terdiri dari: 

a) Motivasi Instrinsik 

Motivasi Intrinsik adalah suatu motif atau dorongan yang berasal dan 

dalam diri seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sardiman 

menandaskan bahwa motivasi intrinsik adalah motif-motif yang tidak 

perlu dirangsang dan luar, karena dalam diri setiap mdividu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik adalah hal 

keadaan yang berasal dari dalam diriorang tua sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan. Termasuk dalam motivasi intrinsik 

orang tua adalah perasaan senang dan tertarik akan pendidikan anak. 

b) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif atau dorongan yang datang dari luar 

dirinya atau dorongan itu datang dan orang lain. Tujuan dan motivasi 

ekstrinsik ini adalah untuk membangkitkan minat seseorang agar lebih 

rajin dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi ekstrinsik ini aktif 

apabila ada rangsangan dari luar dirinya yang dilakukan oleh orang-
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orang yang peduli akan perkembangan pribadinya. Motivasi ekstrinsik 

ini perlu diperhatikan terutama bagi pendidik sebagai :orang yang paling 

bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi anak-anak. Memang 

hasrat di dorong agar mau belajar atau mau melakukan sesuatu kegiatan 

Motivasi ekstrinsik juga termasuk yang dipelajari (learned motives) 

karena motif ini dapat dimiliki seseorang melalui proses kematangan, 

latihan, melalui belajar. 

3. Faktor-faktor motivasi. 

Faktor-faktor motivasi dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu, 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi orang tua dalam meningkatkan pendidikan anak 

adalah sebagai berikut: 

a. faktor intrinsik 

Faktor intrinsik adalah sesuatu yang timbulnya dari dalam 

individu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar ataupun paksaan, 

faktor intern, terutama kegiatan psikologis individu, sangat berperan 

dalam menentukan perilaku individu sebagai upaya memberikan 

respon terhadap lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi orang tua dalam meningkatkan pendidikan 

anak menurut susilowati (2012:16) adalah: 

1. Rasa tertarik 

Rasa tertarik adalah perasaan senang atau menaruh minat pada 

sesuatu. Jadi tertarik adalah merupakan awal dari individu 
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menaruh minat, sehingga  seseorang menaruh minat akan tertarik 

terlebih dahulu terhadap sesuatu. Ketertarikan yang dimaksud 

adalah ketertarikan terhadap menyekolahkan anaknya hingga ke 

jenjang perguruan tinggi. 

2. Perasaan senang 

Kesenangan adalah bagian dari komponen emosional (afektif) 

yang menyertai motivasi. Komponen emosional (afektif) ini yang 

mengakibatkan rasa senang sehingga seseorang cenderung 

mengulang kembali perilakunya, atau mengulang perilaku 

tertentu. Dilihat dari segi hubungan antara kesenangan, 

merupakan bagian dari minat, dimana minat akan berpengaruh 

pada motivasi yang merupakan penggerak perilaku.  

b. Faktor ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik merupakan faktor motivasi yang timbul 

karena pengaruh dari luar individu. Menurut Oktama (2013: 13-17) 

faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi orang tua dalam 

meningkatkan pendidikan anak, meliputi status sosial ekonomi. 

Adapun faktor tesebut adalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang pendidikan  

Pendidikan adalah usaha sadar dan 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, 
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akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara (Undang-undang Republik 

Indonesi No. 20 Tahun 2003 Pasal 1) 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasioanl Nomor 20 

Tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang 

pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.Pendidikan orang tua 

disini adalah pendidikan formal, yaitu sampai  

pendidikan formal apa yang telah ditempuh oleh orang tua berupa 

SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. 

2. Pendapatan  

Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil yang diterima seseorang  

karena orang itu bekerja dan hasilnya bisa berupa uang atau 

barang. Pendapatan orang tua adalah hasil yang diterima orang tua 

dari hasil bekerja, baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan 

sampingan yang berupa uang atau barang yang dinilai dengan 

uang. Sedangkan pendapatan keluarga adalah semua hasil yang 

diterima seluruh anggota keluarga dari bekerja baik dari pekerjaan 

pokok maupun pekerajaan sampingan berupa uang atau barang 

yang dapat di nilai dengan uang. 
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Pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu:   

a) Pendapatan pokok   

Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan 

diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang 

bersifat rutin.  

b) Pendapatan sampingan 

Pendapatan sampingan yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang 

mempunyai pendapatan sampingan.   

c) Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang berasal dari 

pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, 

pendapatan bukan dari usaha. 

3. Usia atau Umur Orang tua  

Umur adalah individu yang terhitung mulai saat di lahirkan sampai  

saat beberapa tahun. Semakin cukup umur tingkat pematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja 

dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih 

dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaanya. 

Hal ini sebagai akibat dari pengalaman jiwa (oktama, 2013:16).  

Umur adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam 

urutan perkembangan. Umur mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang semakin bertambah umur seseorang semakin bertambah 
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pula pengalaman dan pengetahuan yang di perolehnya (Oktama, 

2011:17) 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka usia atau umur 

orang tua dapat menentukan bagaimana cara befikir sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan pengalaman yang di perolehnya tentang 

bagaimana pendidikan anak mereka. Selain itu semakin tua umur 

orang tua semakin rendah pula beban tanggungan yang ditanggung, 

sehingga akan memberikan ruang yang lebih untuk berfikir tentang 

pendidikan anaknya tidak hanya memikirkan kondisi ekonomi 

keluarganya. 

 

C. Konsep Pendidikan. 

Pendidikan adalah  usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, penhajaran, 

dan/atau latihan, yang berlangsung disekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peseta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang (Mudyaharjo, 

2012:11).  Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2003 adalah usaha sadar dan 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 ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang 

akan mengetahui mana  yang baik dan mana  yang dapat menjadikan 

seseorang menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang 

lain yang membutuhkannya. Dapat juga dikatakan tujuan pendidikan adalah 

sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan seseorang agar berguna bagi 

dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tujuan Pendidikan Nasional sendiri 

menurut Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan”. 

Demi mencapai tujuan pendidikan sesuai amanat Undang- Undang 

tersebut, maka dilaksanakanlah proses pendidikan yang melalui beberapa 

jalur, yaitu Jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya. Tiga jalur pendidikan tersebut yang 

berperan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu: 

1. Pendidikan formal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang di selenggarakan 

disekolah-sekolah pada umumnya. Dalam jalur pendidikan formal sendiri 
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terdapat beberapa jenjang pendidikan sekolah yang terdiri dari, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

a. Pendidikan Dasar. 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah.mPendidikan 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 yang sederajat. 

b. Pendidikan Menengah. 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk 

sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

c. Pendidikan Tinggi. 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi 

diselenggarakan dengan sistem terbuka 

Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan 

pendidikan formal berstatus swasta. Semua lembaga formal diberi hak 
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pemerintah untuk memberikan gelar akademik kepada setiap peserta didik 

yang telah menempuh pendidikan dilembaga tersebut. 

2. Pendidikan non-formal. 

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional 

sertapengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 

lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 

majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan 

diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, 

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 

program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 

oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 

3. Pendidikan informal. 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan 

sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus 

ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Pendiidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam penyediaan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing yang tinggi. Lamanya 

mengeyam pendidikan dinilai memiliki banyak pengaruh terhadap 

pembentukan daya saing seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, 

semakin tinggi peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing 

mereka, dan semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin sulit 

menumbuhkan kemampuan dan daya saing seseorang (Maliki, 2010:272). 

Namun sebenarnya, pendidikan bukan saja sebagai alat membentuk sumber 

daya manusia yang berdaya saing tinggi, melainkan diharapkan juga ikut 

menentukan terjadinya berbagai perubahan sosial. 
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D. Konsep keluarga 

1. Pengertian Keluarga. 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak.Keluarga pada dasarnya merupakan suatu 

kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap. Untuk 

menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan ke orang tua an dan 

pemeliharaan anak. Menurut Iver dan Page dalam Su’adah (2005:23) ciri-

ciri umum keluarga meliputi: 

a) Keluarga merupakan hubungan perkawinan. 

b) Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan 

dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. 

c) Suatu sistem tata-tata norma termasuk perhitungan garis keturunan  

d) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota 

kelompok yang mempunyai keturunan dan membesarkan anak  

e) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah, atau rumah tangga yang 

walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap 

kelompok keluarga. 

2. Peran dan fungsi Keluarga. 

Keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi 

seseorang anak untuk menanamkan suatu pengendalian sosial dalam 

keluarga. Bagi orang tua keluarga membawa suatu perubahan dari 

perhatian, kepuasan emosi dimana akan sangat berharga bagi saat-saat 

kehidupan yang terakhir dan suatu tanggung jawab dan kegembiraan bagi 
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kehidupan yang barudan kepribadian yang baru. Menurut Horton dalam 

Su’adah (2005: 109), fungsi-fungsi keluarga meliputi: 

a) Fungsi pengaturan seksual. Keluarga berfungsi adalah lembaga 

pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur 

dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual. 

b) Fungsi reproduksi yaitu fungsi keluarga untuk memproduksi anak 

atau melahirkan anak. 

c) Fungsi afeksi. Salah satu kebutuhan dasar manusia akan kasih 

sayang. 

Sedangkan menurut Berns (2010 : 81) Keluarga memerankan fungsi 

dasar tertentu dari genersi ke generasi, memungkinkannya untuk bertahan 

hidup dan beradaptasi. Fungsi dasar keluarga sebagai berikut : 

a) Reproduksi : Keluarga akan memastikan bahwa populasi 

masyarakat terjaga, maksudnya jumlah anak-anak yang memadai 

akan lahir dan di rawat untuk menggntikan anggota yang telah 

meninggal. 

b) Sosialisasi atau edukasi : Keluarga akan memastikan bahwa nilai-

nilai, kepercayaan, perilaku, pengetahuan, kemampuan dan teknik 

yang ada di masyarakat akan diteruskan ke generasi muda. 

c) Tugas peran sosial : Keluarga menyediakan identitas untuk 

keturunannya (peran ras, etnis, agama, sosial ekonomi dan gender). 
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d) Penopang ekonomi : Keluarga menyediakan sandang (pakaian), 

pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). 

e) Pemeliharaan atau dukungan emosional : Keluarga menyediakan 

pengalaman interaksi sosial untuk anak-anak. Interaksi ini bersifat 

intim (menjalin kedekatan), mengayomi, serta terus menerus, dan 

oleh karenanya menyediakan perasaan aman secara emosional bagi 

anak. Keluarga peduli terhadap anggotanya ketika ada yang sakit, 

terluka, atau bertambah tua.  

Peran orang tua dalam keluarga terkait pendidikan anak adalah 

Motivator, fasilitator dan mediator (Ningsih, 2013:14-15): 

1. Motivator,   orang   tua   harus   senantiasa   memberikan 

dorongan terhadap anak untuk berbuat kebajikan dan 

meninggalkan larangan tuhan, termasuk menuntut ilmu 

pengetahuan. 

2. Fasilitator, kunjungan orang tua kesekolah untuk mengetahui 

perkembangan anak disekolah dan di rumah orang tua harus 

memberikan fasilitas, pemenuhan kebutuhan keluarga anak  

berupa sandang, pangan dan papan, termasuk kebutuhan 

pendidikan. 

3. Mediator, Peran orang tua dituntut menjadi sebagai mediator, 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media 

pendidikan baik jenis dan bentuknya, baik media material  
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maupun non material. Dalam pengertian Doyle mengemukan dua 

peran orang tua dalam pembelajaran yaitu menciptakan 

keteraturan (establishing order) dan memfasilitasi proses belajar 

(facilitating learning). Yang dimaksud keteraturan di sini 

mencakup hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung 

dengan proses pembelajaran, seperti tata letak tempat duduk, 

disiplin anak, interaksi anak dengan sesamanya, interaksi anak 

dengan guru, jam masuk dan keluar untuk setiap sesi mata 

pelajaran, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan 

belajar, prosedur   dan   sistem   yang   mendukung   proses 

pembelajaran, lingkungan belajar, dan lain-lain. 

 Peran orang tua dalam hal pendidikan anak sudah seharusnya 

berada pada urutan pertama, para orang tualah yang paling  mengerti 

benar akan sifat-sifat baik dan buruk anak-anaknya, apa saja yang 

mereka sukai dan apa saja yang mereka tidak sukai. Para orang tua 

adalah yang pertama kali tahu bagaimana perubahan dan 

perkembangan karakter dan kepribadian anak-anaknya, hal-hal apa 

saja yang membuat anaknya malu dan hal-hal apa saja yang membuat 

anaknya takut. Para orang tualah  yang nantinya akan menjadikan 

anak-anak mereka seorang yang memiliki kepribadian baik atau 

buruk. 
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3. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  tahun 2014 

tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-

cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus 

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 

Pada dasarnya setiap individu memilki hak dalam kelangsungan 

hidupnya, demikian pula pada anak-anak. Hak-hak anak menurut konvensi 

hak anak adalah: 

1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang. 

2) Hak untuk mendapatkan nama. 

3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. 

4) Hak untuk mendapatkan identitas. 

5) Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 

6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi. 

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata. 
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8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik 

hukum. 

9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

eksploitasi sebagaipekerja anak. 

10) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan. 

11) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami 

eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. 

12) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, 

penjualan dan perdagangan anak-anak. 

13) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami 

eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat. 

14) Hak untuk hidup dengan orang tua. 

15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan 

salah satu orang tua. 

16) Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan. 

17) Hak untuk berekreasi. 

18) Hak untuk bermain. 

19) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya. 

20) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang 

genting. 

21) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi. 

22) Hak untuk bebas beragama. 



34 
 

23) Hak untuk bebas berserikat. 

24) Hak untuk bebas berkumpul secara damai 

25) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. 

26) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi. 

27) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan. 

28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman 

dan perlakuan tidak manusiawi. 

29) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang 

sewenang-wenang. 

30) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan. 

31) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma. 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  

35  tahun 2014 Pasal 9 salah satu hak anak adalah hak dalam memperoleh 

pendidikan. Dalam pasal tersebut Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan 

dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak 

mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan 

Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak Anak 

sebagaimana dimaksud, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. 
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Salah satu lingkungan  pertama kali yang dapat memberikan jaminan 

terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil 

yaitu keluarga.  Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan 

lingkungannya, tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-

anaknya.  Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan 

pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar 

mampu menjadi individu yang mandiri.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  tahun 

2014 Pasal 26 salah satu kewajiban dan tanggung jawab Orang tua adalah 

untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta 

memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

Anak. Namun tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah 

menjamin hak untuk meperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya. Salah satu 

fungsi keluarga dalam pendidikan anak adalah Fungsi keluarga sebagai pintu 

gerbang pembangunan masa depan anak. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  35  tahun 2014 Orang Tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. 

 

E. Kesejahteraan Keluarga Terkait Pendidikan Anak. 

Menurur Soetjipto (Rohimah, 2009: 11) Kesejahteraan  keluarga  

adalah  terciptanya  suatu  keadaan  yang  harmonis  dan terpenuhinya 
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kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami 

hambatan-hambatan  yang  serius  di  dalam  lingkungan  keluarga,  dan  

dalam menghadapi masalah-masalah keluarga  akan  mudah  untuk  di  atasi  

secara  bersama  oleh  anggota  keluarga, sehingga  standar kehidupan  

keluarga  dapat  terwujud. 

Menetapkan indikator kesejahteraan keluarga serta cara 

pengukurannya merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas. Hal 

ini disebabkan karena permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya 

menyangkut satu bidang saja, tetapi menyangkaut berbagai bidang kehidupan 

yang sangat kompleks. Menurut Sunarti (Rohimah, 2009:14), BKKBN 

merumuskan konsep keluarga sejahtera yang dikelompokkan secara bertahap 

menjadi keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga 

sejahtera tahap III, dan keluarga sejahtera tahap III plus. Batasan operasional 

dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan 

pengembangan, dan kepedulian sosial. 

Menurut Sunarti (Rohimah, 2009:14), pada tahun 2005 dilakukan 

kajian indikator KS secara terbatas di kalangan BKKBN untuk mengakomodir 

berbagai saran perbaikan. Hasil kajian tersebut menetapkan terdapat 

perubahan indikator KS dari 23 item menjadi 21 item.  

1. Keluarga KS I: umumnya anggota keluarga makan 2 kali atau lebih, 

anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja/sekolah, dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga memiliki 
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atap, lantai, dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga yang sakit 

dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber KB, pergi 

ke pelayanan kontrasepsi, dan semua anak umur 7-15 tahun dalam 

keluarga bersekolah. 

2. Keluarga KS II: pada umumnya keluarga anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayannya, paling kurang sekali 

seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, seluruh 

anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian dalam setahun, luas 

lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni 1 rumah, tiga 

bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan 

tugas dan fungsi masing-masing, ada soerang atau lebih keluarga yang 

memperoleh penghasilan Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa 

baca tulis latin, dan pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih 

menggunakan alat/obat kontrasespsi.  

3. Keluarga KS III: keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan 

agama, sebagian keluarga menabung dalam bentuk uang atau barang, 

kebiasan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi, keluarga sering ikut dalam kegiatan 

masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan keluarga dapat informasi 

dari radio/TV/majalah/surat kabar. 

4. KS III Plus: keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan 

sumbangan materiil untuk kegiatan sosial dan ada anggota keluarga yang 

aktif ikut perkumpulan sosial/yayasan/institusi/masyarakat. 
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Rambe (Rohimah, 2009:25) menyebutkan bahwa faktor yang menentukan 

kesejahteraan keluarga tergantung pada indikator yang digunakan dalam 

mengukur kesejahteraan keluarga. Selanjutnya dikatakan terdapat empat 

faktor yang konsisten berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yaitu 

pendidikan, kondisi tempat tinggal, harga, dan pengeluaran. Sedangkan hasil 

penelitian Lee dan Hanna (Rohimah, 2009:25) menunjukkan bahwa 

kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh usia, pendidikan, status perkawinan, 

pekerjaan, tempat tinggal, ukuran rumah tangga, dan siklus hidup. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah pendidikan. Pendidikan yang 

dimaksud disini adalah tingkat pendidikan dalam keluarga, baik pendidikan 

anak maupun pendidikan keluarga. Dalam keluarga, orang tua mempunyai 

kewajiban penuh atas masa depan anaknya. Orang tua yang peduli akan masa 

depan anaknya pastinya akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi 

anaknya. Dengan memberikan pendidikan tersebut kepada anak, maka akan 

meningkatkan kualitas pendidikan anak. Dengan meningkatkan pendidikan 

anak adalah salah satu bentuk upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

anak serta meningkatkan kesejahteraan anak dalam keluarga.  

 

F. Konsep Nelayan 

1. Pengertian Nelayan 

Nelayan menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 

Pasal 1 ayat (10) adalah orang yang mata pencahariannya menangkap 
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ikan. Sedangkan menurut Dirjen Peikanan Departemen Pertanian (tahun 

1988) dalam Badan Pembinaan Hukum nasional Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2012: 54), nelayan adalah orang 

yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan 

binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagain atau seluruhnya untuk 

dijual. 

Keluarga nelayan adalah keluarga yang memiliki karakteristik berbeda 

dari keluarga/masyarakat pada umumnya. Sifat komunalismenya sangat 

tinggi. Dalam bekerja mereka harus menghadapi ganasnya ombak dan 

cuaca laut. Pekerjaan sebagai nelayan sedikit-banyak merupakan 

pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, 

maka setinggi apapun tingkat pendidikan itu tidaklah akan mempengaruhi 

kecakapan mereka dalam melaut. Persoalan dan arti penting tingkat 

pendidikan ini biasanya  baru mengedepankan jika seorang nelayan ingin 

berpindah pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan 

yang rendah, jelas kondisi demikian itu akan mempersulit nelayan 

tradisisonal dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain 

meneruskan pekerjaan sebagai nelayan (Suyanto, 2013: 64).  

Bagi keluarga nelayan peran istri umumnya sangat besar, bukan hanya 

menangani pekerjaan disektor domestik rumah tangga, tetapi juga karena 

merekabiasanya bekerja diranah darat yang memungkinkn keluarga 

nelayan dapat bertahan hidup dengan lebih leluasa, meski pada musim 

paceklik. Selain itu mempekerjakan anak-anak untuk ikut membantu 
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orang tua mencari nafkah dalam usia dini adalah hal yang biasa, sehingga 

jangat kaget jika anak-anak mereka pun rata-rata tidak sempat 

menyeleaikan pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya 

(Suyanto, 2013: 67). 

2. Presepsi Keluarga Nelayan Tentang Pendidikan 

Persepsi diartikan sebagai pandangan atau pengertian seseorang 

mengenai sesuatu atau secara arti sempitnya persepsi diartikan sebagai 

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, dimana orang-orang melihat 

segala sesuatu secara berbeda satu sarna lain (Sriyanti, 2006:41).  

Menurut Sarwono (2002), persepsi dibedakan menjadi dua yaitu 

persepsi sosial dan persepsi benda. Persepsi sosial adalah persepsi 

mengenai seseorang atau orang lain untuk memahami orang dan orang-

orang lain. Dalam persepsi sosial ada yang ingin diketahui, yaitu keadaan 

dan perasaan orang lain saat ini, di tempat ini mllialui komunikasi non-lis 

an (seperti : kontak mata, busana, gerak tubuh, dan sebagainya) atau 

lisandan kondisi yang lebih pennanen yang ada di balik segala yang 

tampak saat ini (seperti : niat, sifat, motivasi) yang diperkirakan menjadi 

penyebab dari kondisi saat ini. Hal ini bersumber pada kecenderungan 

manusia untuk selalu berupaya guna mengetahui apa yang ada di balik 

gejala yang ditangkap dengan indera. Dengan demikian, persepsi 

merupakan pemberian makna pada hasil pengamatan terhadap suatu 

objek.  
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Persepsi tidak terbentuk begitu saja segera setelah seorang menerima 

satu stimulus atau objek persepsi. Tekanan-tekanan sosial terhadap 

persepsi teramat kuat dan meliputi banyak hal, sehingga seseorang akan 

mempersepsikan sesuatu akan sesuai dengan persepsi masyarakat. 

Perilaku seseorang didasari pada persepsinya terhadap dunia , maka untuk 

mengubah perilaku seseorang ke arah suatu tujuan yang telah ditentukan 

dapat dipermudahkan dengan jalan memahami persepsi pada saat ini dari 

individu itu terhadap dunia. Pengalaman, tingkah laku dan persepsi 

merupakan tiga aspek yang saling berhubtmgan.  

Menurut Suryani (2004), keterlibatan orang tua dalam pendidikan 

dapat dijadikan sebagai indikator persepsinya tentang pendidikan karena 

dengan persepsi akan mendorong perilaku orang tua untuk 

menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pengalaman masa lalu, penerimaan fnformasi dari pihak lain, pandangan 

dan tanggapan terhadap lingkungan akan membangun suatu pemikiran, 

keinginan dan cita-cita yang akan diwujudkan dalam sikap dan tindakan 

untuk mencari dan memberi yang lebih baik untuk generasinya yang akan 

datang.  

Persepsi nelayan tentang pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik faktor dari dalam dirinya sendiri maupun faktor yangberasal dari 

pengaruh pihak luar. Persepsi yang dimiliki seseorang berbeda dengan 

persepsi orang lain, hal ini sesuai dengan pendapat Leavitt (Sriyanti, 

2006: 45) yang mengungkapkan bahwa persepsi merupakan pandangan 
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atau pengertian seseorang mengenai sesuatu, dengan cara pandang tiap 

orang tentang sesuatu berbeda satu sama lain.  

Persepsi tidak terbentuk begitu saja, dalam pembentukan persepsi 

seseorang harus menerima satu stimulus atau objek persepsi, selain itu 

diperlukan konsep-konsep tertentu untuk menentukan kategori-kategori 

yang digunakan. Persepsi nelayan tentang pendidikan dapat terbentuk 

diakibatkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitamya. Persepsi 

nelayan tentang pendidikan diperoleh dari lima faktor, kelima faktor itu 

antara lain arti penting sekolah, manfaat sekolah, manfaat sekolah tinggi, 

biaya pendidikan dan peningkatan status sosial melalui pendidikan. 

Persepsi nelayan tentang pendidikan dapat diindikasikan melalui 

perilakunya dalam menyekolahkan anak, tetapi disisi lain persepsi 

seseorang terhadap suatu subyek tidak selalu menimbulkan perilaku 

tertentu pada subyek ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

terbentuknya perilaku tentang suatu subyek selain persepsinya terhadap 

subyek itu. Namun keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan 

pendidikan anaknya dijadikan inditator persepsinya terhadap pendidikan, 

keterlibatan itu dapat berbentuk mengingatkan dan membantu anak untuk 

belajar, memenuhi kebutuhan sekolah, dan menyekolahkan anak pada 

usia yang tepat (Sriyanti, 2006: 45). 

 

 

 




