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SARI 

Septiana, Weni. 2011. Kesiapan Masyarakat Memasuki Perguruan Tinggi (Studi 
Pada Anak Nelayan Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal). 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang.  

Kata Kunci: Kesiapan, anak nelayan, Perguruan Tinggi 
  
 Kesiapan anak nelayan yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi berupa kesiapan yang ada di dalam diri anak nelayan (internal) berupa: 
kesiapan mental, emosional, maupun intelektual dan kesiapan yang ada di luar diri 
anak nelayan (eksternal) berupa: kesiapan ekonomi dan sarana prasarana. Kesiapan 
adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk 
memberikan respon/jawaban yang ada pada diri anak dalam mencapai tujuan 
pengajaran tertentu. Kesiapan memberikan pengaruh terhadap seseorang ketika 
ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, berupa motivasi, peran teman pergaulan, peran sekolah, dan 
peran media massa. Masalah yang dikaji dalam penelitian adalah (1) kesiapan anak 
nelayan memasuki perguruan tinggi di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan dalam 
memasuki perguruan tinggi di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten 
Tegal. Tujuan penelitian untuk (1) mengetahui kesiapan anak nelayan memasuki 
perguruan tinggi di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, (2) 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan dalam memasuki 
perguruan tinggi di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengadakan 
wawancara dengan subjek penelitian anak nelayan yang ingin melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi dengan 15 informan utama dan 6 informan 
pendukung. Observasi terhadap situasi, kondisi, dan aktivitas anak nelayan, baik di 
lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Dokumentasi yang digunakan berupa 
bahan-bahan tertulis, profil anak nelayan dan kehidupan sosial ekonomi nelayan. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi, data yang dikumpulkan dianalisis 
secara induktif dan disajikan secara deduktif. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) anak nelayan pada umumnya 
memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dilihat dari 
kesiapan internal adalah kesiapan mental dan emosional dengan cara mengikuti 
bimbingan belajar, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan anak nelayan 
dari keluarga kurang mampu pada umumnya tidak memiliki kesiapan apapun untuk 
melanjutkan ke perguruan tinggi karena ekonomi orang tua yang tidak mendukung. 
Kesiapan intelektual berupa prestasi-prestasi yang dimiliki anak nelayan baik dari 
keluarga mampu, menengah, maupun kurang mampu relatif baik. Kesiapan 
eksternal adalah kesiapan ekonomi berupa ketersediaan biaya  untuk masuk ke 
perguruan tinggi. Anak nelayan yang ekonomi keluarganya kurang mampu pada 
umumnya tidak memiliki kesiapan untuk masuk perguruan tinggi karena kondisi 



 

 x

ekonomi orang tua yang tidak mencukupi untuk melanjutkan pendidikannya. (2) 
faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi adalah motivasi (motivasi yang mendorong anak nelayan 
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi), dukungan orangtua berupa dukungan 
spiritual dan material dengan cara menabung, membeli perhiasan berupa emas, 
guru serta sekolah sebagai fasilitator antara pihak sekolah, anak, dan universitas 
dengan cara memberi informasi tentang perguruan tinggi serta profesi alumninya, 
media massa seperti internet, dan teman pergaulan (kurang memberikan pengaruh 
yang besar dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi). 
 Kesimpulan penelitian ini adalah (1) kesiapan anak nelayan memasuki perguruan 
tinggi adalah kesiapan internal (mental dan kemampuan intelektual) yaitu dengan 
mengikuti les, belajar dengan sunggu-sungguh, serta prestasi yang dimiliki anak nelayan, 
dan kesiapan eksternal (kesiapan ekonomi) yaitu ketersediaan biaya dari orangtuanya, (2) 
faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan memasuki perguruan tinggi adalah 
motivasi diri berupa dorongan anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tiggi, 
dukungan orang tua berupa material dan spiritual yaitu ketersediaan dana dengan cara 
menabung dan membeli perhiasan, motivasi dari guru berupa informasi tentang profesi, 
informasi tentang perguruan tinggi. 
 Saran yang diajukan adalah (1) anak nelayan dari keluarga yang mampu 
sebaiknya menyadari bahwa kesiapan apa pun harus diikuti pemahaman mengenai 
perguruan tinggi dan sebelum lulus alangkah baiknya anak mencari informasi 
sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi agar mempunyai kesiapan yang 
matang. Anak nelayan sebaiknya menggunakan cara-cara yang jujur, fair dan 
semangat berprestasi yang tinggi, meningkatkan output potensi optimal yang 
dimiliki sehingga nantinya mereka siap berkompetisi dalam studi di perguruan 
tinggi maupun setelah lulus dari perguruan tinggi, (2) alangkah baiknya orangtua 
yang mempunyai anak kelas XII SMA, diharapkan dapat mengarahkan dan 
memberikan semangat kepada anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi karena sekolah pada jenjang SMA sebenarnya dipersiapkan untuk 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi, (3) sekolah, khususnya guru agar 
memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat melanjutkan studi dengan cara 
memberikan strategi belajar yang benar, memberikan informasi tentang program 
studi, status, akreditasi perguruan tinggi, dan beasiswa bagi yang membutuhkan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan 

aspek kehidupan dan kepribadian manusia. Pengaruh pendidikan dapat dilihat 

dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan 

masyarakat.                                                                                                   

 Pelaksanaan pendidikan pada hakikatnya bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dapat berlangsung di 

dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah (sekolah). 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek 

kehidupan dan kepribadian manusia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) BAB II pasal 3 

(2003:7) yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.                                            

 Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut jenis dan jalur  

pendidikan diatur dan diarahkan oleh pemerintah melalui Departemen 

Pendidikan Nasional dan Departemen lainnya sebagai tanggung jawab bersama 
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dan secara terpadu. 

Philip. H Coombs dalam Ihsan (2008:41) mengklasifikasikan pendidikan 

kedalam tiga bagian yaitu pendidikaan formal seperti pendidikan di Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan pendidikan di 

Perguruan Tinggi. pendidikan on formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta kursus-kursus dan 

pelatihan-pelatihan. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang 

diajarkan dalam keluarga dan pendidikaan tentang keagamaan. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik 

untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Perwujudan masyarakat 

berkualitas bisa diperoleh melalui pendidikan di sekolah formal, di sana siswa 

dapat menampilan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri, dan 

profesional dalam bidangnya masing-masing. Terlebih anak-anak dari keluarga 

nelayan di Desa Suradadi yang pada akhirnya akan memilih atau menentukan 

jenjang pendidikan yang mereka minati. 

Pada proses penentuan jenjang pendidikan formal yang akan ditempuh 

seorang anak, banyak faktor yang mempengaruhi didalamnya. Faktor-faktor 

tersebut antara lain minat, biaya, prospek, reputasi, status akreditasi, dan fasilitas 

pendidikan. Memilih jenjang pendidikan yang akan ditempuh oleh seorang anak 

merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupannya, karena dalam hal ini 

proses pemilihan pendidikan yang baik akan dapat dijadikan sebagai penentuan 

masa depan dan karier seorang anak. Pendidikan dianggap sebagai jalan untuk 

mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Semakin tinggi 
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pendidikan yang diperoleh semakin besar harapan untuk mencapai tujuan itu, 

dengan demikian tetbuka kesempatan meningkatkan golongan sosial yang lebih 

tinggi. Pendidikan sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke 

golongan yang lain (Nasution, 2004:38).                                           .                           

 Lembaga pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi mengalami kemajuan pesat dari 

waktu ke waktu. Hal tersebut dikarenakan pada masa sekarang ini pendidikan 

dianggap sebagai salah satu hal yang penting oleh masyarakat. Angka lulusan 

institusi pendidikan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penentuan 

pendidikan yang ditempuh seorang anak di institusi pendidikan formal tentunya 

sangat berkaitan minat seorang anak. Minat seorang anak untuk memasuki 

sekolah formal terkadang dipengaruhi oleh apa yang dia suka atau status 

akreditasi yang dimiliki sekolah formal tersebut. Sekolah formal yang 

mempunyai akreditasi yang dimiliki sekolah formal tersebut. Sekolah formal 

yang mempunyai akreditasi baik atau biasa dianggap sebagai sekolah favorit, 

biasanya banyak diminati dikarenakan sekolah tersebut dianggap sebagai 

sekolah yang berkualitas. 

Minat untuk menempuh jenjang pendidikan di sekolah formal pada masa 

sekarang ini sangat besar, hal ini terbukti masih banyaknya anak-anak yang 

menginginkan untuk masuk ke sekolah negeri ataupun swasta terbaik di kotanya 

atau bahkan sekolah-sekolah yang berkualitas di luar daerahnya. Hal tersebut 

juga tidak terkecuali untuk anak-anak dari keluarga nelaya di Suradadi pun 

menginginkan pendidikan yang layak, terbaik dan dapat menempuh pendidikan 
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setinggi mungkin. Karena tentunya mereka mempunyai cita-cita yang ingin 

mereka raih. Tidak jarang pula keinginan melanjutkan pendidikan hingga 

perguruan tinggi terkait dengan adanya pandangan hidup yang lebih baik bagi 

anak dari pendidikan formal yang mereka miliki kelak.                                .                           

 Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang juga memegang 

peran penting dalam prestasi anak. Ditinjau dari segi lingkungan maka 

pembentukan watak, kecerdasan, keterampilan, kepribadian dan idiologi, 

keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling dominan. Keluarga adalah 

lingkungan pertama pembentukan karakter anak (Ihsan, 2008:58).  

Setiap orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dengan 

bimbingan dan pengawasan dari orang tua maka unsur-unsur psikologis anak 

dapat didayagunakan secara optimal. Unsur-unsur psikologi tersebut adalah 

perhatian, pengawasan, tanggapan, fantasi, ingatan, pikiran, intelegensi, dan 

bakat. Orang tua sebagai pemegang kendali dan penentu masa depan anak 

dituntut untuk melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu 

orang tua sebagai yang pertama dan utama mendidik anak-anaknya.  

Kerjasama dan peran serta orang tua dan sekolah untuk menentukan 

keberhasilan pendidikan anak-anaknya sangat mutlak untuk dilakukan. Tanpa 

dukungan dari orang tua anak dimungkinkan kurang aktif dalam mengikuti 

proses belajar dan mengajar di sekolah dengan baik.  

Orang tua yang telah memberikan perhatian yang besar kepada anak-

anaknya dalam belajar akan lebih memungkinkan tercapainya peningkatan 

prestasi belajar anak-anaknya di sekolah. Demikian juga sebaliknya, orang tua 
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acuh tak acuh terhadap pendidikan anak-anaknya maka akan berakibat 

rendahnya persepsi, motivasi, serta kesiapan belajar bagi anak-anaknya.  

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan pesrta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik, dan atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan 

teknologi dan atau kesenian. Sesuai dengan konsep tersebut sebenarnaya 

pendidikan di perguruan tinggi dalam masa sekarang ini sangat diperlukan 

dalam menghadapi era perdagangan bebas dimana persaingan dalam memasuki 

dunia kerja sangat ketat. Ini tercermin dari kebanyakan lulusan perguruan tinggi 

dapat menjadi tenaga profesional yang banyak dibutuhkan di dunia industri 

disamping itu tidak jarang dari lulusannya mampu untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri. 

Informasi-informasi seperti yang dikemukakan diatas, dapat dijadikan 

sebagai informasi yang penting bagi siswa-siswa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang nantinya akan 

melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi, sehingga diharapkan 

siswa mendapat gambaran yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan serta 

keinginannya. Hal ini sangat diperlukan untuk membangkitkan minat siswa 

yang nantinya ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang menjadi 

pilihannya, dengan adanya minat serta faktor lainnya yang mendukung maka 

pilihan itu akan menjadi pilihan yang betul-betul terbaik untuk dirinya.  

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh bahwa jumlah penduduk di desa 
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Suradadi 13.080 penduduk. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan 

sendiri 2.807 penduduk, jumlah kepala keluarga 834 penduduk dan yang 

memiliki anak usia sekolah menengah atas berjumlah 435 anak.  

Menurut hasil observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di Desa 

Suradadi ada suatu fenomena dimana animo atau minat siswa lulusan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa 

Suradadi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sudah 

relatif bagus. Walaupun dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari 

kelurahan Desa Suradadi di mana dari 635 siswa yang menempuh pendidikan  di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya 

226 siswa yang melanjutkan pendidikaan ke perguruan tinggi. sedangkan untuk 

masyarakat nelayan sendiri dari 143 siswa yang menempuh Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya 105 siswa yang 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat dan kemampuan anak 

nelayan untuk memasuki pendidikan ke perguruan tinggi, serta kesiapan-

kesiapan yang dilakukan anak nelayan untuk masuk ke perguruan tinggi.  

Terdapat faktor yang mempengaruhi anak untuk bersekolah, yaitu faktor 

internal meliputi kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap, ekspektasi 

(harapan), dan persepsi anak tentang pendidikan. Dan faktor eksternal meliputi 

latar belakang ekonomi orang tua, persepsi orang tua tentang pendidikan, jarak 

sekolah dari rumah, hubungan guru-murid, serta usaha yang dilakukan 

pemerintah (meliputi pemberian bantuan dan pengadaan sarana dan prasarana). 
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Memilih perguruan tinggi yang tepat merupakan sebuah keputusan penting 

bagi setiap anak, karena akan menentukan masa depan dan karir mereka, 

terlebih jika keputusan itu sudah mengarah pada pemilihan program studi yang 

benar-benar diminati terutama pada anak yang berkeinginan untuk masuk pada 

pendidikan tinggi keguruan, terlihat bahwa sekarang ini pendidikan tinggi 

keguruan menjadi prioritas pilihan anak. 

Sering terjadi dalam realitas kehidupan sehari-hari orang tua yang bekerja 

siang dan malam untuk mencari nafkah dan biaya hidup keluarga membuat 

orang tua lupa akan kewajiban mendidik anak sehingga tidak sempat 

memberikan bimbingan dan pengawasan pendidikan bagi anak-anaknya. Disisi 

lain, ada pula orang tua yang telah memiliki pekerjaan cukup menguntungkan 

hanya melalui jenjang pendidikan yang memadai juga memiliki pandangan yang 

kurang baik bagi pendidikan anak. 

Latar belakang pekerjaan orang tua memberikan konsekuensi terhadap 

besar kercilnya tingkat ekonomi keluarga. Tingkat perekonomian keluarga 

menentukan pula minat anaknya dalam meningkatkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Orang tua yang tingkat ekonominya dibawah garis kemiskinan 

tentu minat meningkatkan pendidikan lebih rendah dibandingkan orang tua yang 

tingkat perekonomiannya kelas atas. Acuan semacam ini yang mendasari anak 

untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri khususnya prodi pendidikan, 

kalaupun nantinya tidak lolos tes, kemudian berinisiatif memilih perguruan 

tinggi swasta jalur kependidikan pula. 

Sebagian orang tua beranggapan bahwa bermodal pengalaman saja sudah 
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cukup untuk bekal mencari nafkah keluarganya. Pandangan tersebut berangkat 

dari pengalaman-pengalaman yang dimilikinya selama ini. Orang tua yang 

berpendidikan, pada umumnya minat untuk meningkatkan pendidikan anaknya 

kejenjang pendidikan lebih tinggi sangatlah kurang. 

Dari observasi awal, dapat di identifikasi beberapa permasalahan di desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Berdasarkan data penduduk 

yang peneliti peroleh, anak nelayan yang siap memasuki ke perguruan tinggi 

khususnya pada pendidikan tinggi keguruan pada tahun sebelumnya menurun. 

Peneliti mengalami kesulitan dalam mencari data responden. 

Permasalahan yang diteliti oleh peneliti, kesiapan anak nelayan yang ingin 

memasuki perguruan tinggi. Permasalahan yang menjadi faktor utama 

mempengaruhi anak nelayan yaitu faktor ekonomi, dimana faktor tersebut 

sangat mendukung anak nelayan untuk memasuki perguruan tinggi. Jika dilihat 

dari tingkat perekonomian yang dimiliki anak nelayan dari keluarga menengah 

atas, orang tua dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang paling tinggi.      

 Dasar pertimbangan dan realitas demikianlah yang mendorong peneliti 

mengkaji secara lebih dalam melalui skripsi yang berjudul : “Kesiapan 

Masyarakat Memasuki Perguruan Tinggi (Studi pada Anak Nelayan Di 

Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kababupaten Tegal)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan penelitian ini yaitu :   

12. Bagaimanakah kesiapan anak nelayan memasuki perguruan tinggi di Desa 
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Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? 

13. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan dalam memasuki 

perguruan tinggi di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal? 

C. Tujuan Penelitian  

 Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan ini adalah: 

3. Mengetahui kesiapan anak nelayan memasuki perguruan tinggi di Desa 

Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

4. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung anak nelayan dalam memasuki 

perguruan tinggi di Desa Suradadi Kecamatan Kabupaten Tegal. 

D. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dari hasil mengenai kesiapan masyarakat memasuki perguruan 

tinggi (Studi pada masyarakat nelayan di desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal) memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi masyarakat 

 Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ruang 

lingkup perguruan tinggi bagi masyarakat nelayan kususnya anak-anak 

nelayan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi, seperti; mempersiapkan diri untuk memasuki ke perguruan tinggi, 

memotivasi untuk mendorong anak nelayan memasuki perguruan tinggi, 

serta persepsi anak nelayan  untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 
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b. Bagi peneliti 

 Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kesiapan masyarakat 

khususnya masyarakat anak nelayan dalam memasuki perguruan tinggi 

dan sekaligus peneliti dapat memberikan persepsi serta motivasi terhadap 

anak nelayan dalam memasuki perguruan tinggi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada masyarakat   

yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi khususnya 

bagi masyarakat nelayan yang anaknya berkeinginan meneruskan 

pendidikannya dan untuk memilih perguruan tinggi dan program studi 

yang tepat. 

b. Bagi peneliti 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman kongkret dalam 

melakukan penelitian tentang kesiapan masyarakat memasuki perguruan 

tinggi. 

E. Batasan Istilah 

1. Kesiapan  

Kesiapan adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang 

membuatnya siap untuk memberikan respon/jawaban yang ada pada diri 

siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dalam hal ini 

bersangkutan dengan kesiapan anak baik fisik maupun psikologis yang 
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merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Kesiapan meliputi persepsi 

dan motivasi anak untuk melakukan suatu kegiatan belajar.                           

Mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yg bukan 

bersifat badan atau tenaga (batin dan watak). Emosional adalah menyentuh 

perasaan; mengharukan; dengan emosi; beremosi; penuh emosi, kemauan 

keras dan tegar. Intelektual adalah  cerdas, berakal, dan berpikiran jernih 

berdasarkan ilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan tinggi, cendekiawan, 

totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yg menyangkut pemikiran dan 

pemahaman. 

Daya dukung ekonomi adalah kekuatan atau kemampuan untuk 

mendukung atau memberikan keuntungan maksimum secara ekonomi. 

2. Masyarakat Anak  Nelayan 

a. Masyarakat  

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki 

tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati 

dalam lingkungannya.  

b. Anak Nelayan 

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan 

menangkap ikan, baik secara langsung (penebar dan pemakai jaring) 

maupun secara tidak langsung (juru mudi perahu layar, nahkoda kapal 

ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan) 

sebagai mata pencaharian. Anak nelayan adalah anak yang hidup di 
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lingkungan tepi pantai yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai 

penangkap ikan. 

3. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan 

tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa. Tenaga pendidik 

perguruan tinggi disebut dosen. 

Menurut jenisnya perguruan tinggi dibagi 2 yaitu: 

a. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang pengelolaan  dan 

regulasinya dilakukan oleh negara. 

b. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan 

regulasinya dilakukan oleh swasta. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kesiapan  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kesiapan berasal dari kata: siap, 

sudah sedia. Dan dari kata penyiapan: suatu proses, cara perbuatan, menyiapkan 

atau menyudahkan sesuatu yang terkait bahan dasar, persiapan, perbuatan (hal 

dan sebagainya), bersiap-siap, mempersiapkan tindakan (rancangan dan 

sebagainya) untuk sesuatu. 

Menurut Hamalik (2009:41) Kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada 

pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Menurut 

Djamarah (2002:35) Kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah 

dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan. Di bawah ini 

dikemukaan beberapa pendapat mengenai faktor-faktor kesiapan yaitu: 

1. Menurut Djamarah (2002:35) faktor-faktor kesiapan meliputi: 

a. Kesiapan Fisik, misalnya: tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, 

mengantuk, dan sebagainya). 

b. Kesiapan Psikis, misalnya: hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan 

ada motivasi intrinsik. 

c. Kesiapan Materiil, misalnya: ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan 
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berupa buku bacaan dan catatan, dan administrasi yang diperlukan. 

2. Menurut Slameto (2003:113) faktor kesiapannya meliputi: 

a. Kondisi fisik, mental, dan emosional. 

b. Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuaan. 

c. Ketrampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

 Menurut Slameto (2003:115) prinsip-prinsip kesiapan meliputi: (1) 

semua aspek perkembangan berinteraksi (saling mempengaruhi), (2) 

kematangan rohani dan jasmani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari 

pengalaman, (3) pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kesiapan, (4) kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam 

periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.                           

 Kesiapan meliputi persepsi dan motivasi yang mendukung seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan. Adapun penjelasa mengenai persepsi dan motivasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Persepsi  

Menurut Rahmat (2004:51) bahwa persepsi merupakan pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, sedangkan persepsi dalam 

arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, 

sedangkan persepsi dalam arti luas ialah pandangan atau penglihatan, yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut 

Siagian (2004:100) persepsi sebagai suatu proses melalui bagaimana 
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seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan 

sensorisnya dalam usaha memberikan suatu makna kepada lingkungan. 

Persepsi merupakan proses pengorganisasian penginterprestasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan 

sesuatu yang berarti, dan merupakan suatu aktivitas yang integrated dalam 

diri individu (Walgito, 2003:46). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan 

suatui tanggapan atau penginterprestasian yang berasal dari diri sendiri 

mengenai suatu objek atau peristiwa, biasanya tanggapan tersebut awalnya 

timbul dari sebuah stimulus yang ditangkap oleh alat indera. Persepsi dapat 

pula diartikan sebagai proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap 

stimulus yang diterima organisme berupa peristiwa, pengalaman, informasi, 

memperhatikan, dan menafsirkan kesan yang berakhir dengan kesimpulan 

tentang objek dan memaknai objek. Sedangkan persepsi anak tentang 

memasuki perguruan tinggi adalah bagaimana anak membuat kesan pertama 

mengenai pilhan memasuki perguruan tinggi yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan dengan stimulus yang berupa peristiwa, 

pengalaman, informasi, dan memperhatikan. 

Persepsi merupakan proses kognitif, dimana seorang individu 

memberikan arti kepada lingkungannya. Aspek-aspek persepsi tersebut dapat 

ditentukan oleh beberapa hal.  Berlyne (dalam Sarwono, 2004:88) 

mengemukakan aspek-aspek persepsi terdiri atas empat hal yaitu: 

a. Hal-hal yang diamati dari sebuah rangsang bervariasi tergantung pola dari 
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keseluruhan dimana rangsang tersebut menjadi bagiannya. 

b. Persepsi bervariasi dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu. 

c. Persepsi bervariasi tergantung dari arah (fokus) alat-alat indera. 

d. Persepsi cenderung berkembang kearah tertentu dan sekali terbentuk 

kecenderungan itu biasanya akan menetap. 

 Rahmat (2007:55-58) menjelaskan aspek-aspek persepsi ditentukan 

oleh: a) Faktor fungsional yaitu berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 

lalu dan hal-hal yang merupakan faktor personal, dan b) Faktor struktural 

yaitu berasal dari stimulasi fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada 

sistem saraf individu.    Walgito (2004:46) memaparkan bahwa ada dua faktor 

yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yakni: (1) faktor internal yaitu 

individu itu sendiri dan (2) faktor eksternal yaitu stimulus dan lingkungan. 

Mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi Krech dan 

Crutchfield dalam Sarwono (2004 : 88) menyatakan ada dua hal yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu: 

a. Faktor structural 

Faktor-faktor yang terkandung dalam rangsang fisik dan proses 

neurofisiologik. 

b. Faktor fungsional 

Faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat seperti kebutuhan 

(need), suasana hati (moods), pengalaman masa lampau dan sift-sifat 

individual lainnya. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang antara lain adalah subjek atau individu 

pelaku persepsi (perceiver), objek/target dan kontek/situasi. 

Menurut Walgito (2004:54) proses terjadinya persepsi terdiri dari tiga 

proses, yaitu melalui proses kealaman (fisik), proses fisiologis, dan proses 

psikologis. Melalui proses fisik objek akan menimbulkan stimulus, kemudian 

stimulus akan mengenai alat indera atau reseptor. Setelah melalui proses fisik 

kemudian stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan ke syaraf 

semsoris ke otak. Proses ini disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian 

setelah sampai di otak akan diproses, sehingga individu menyadari apa yang 

ia terima dengan reseptor itu, sebagai akibat dari stimulus yang diterimanya. 

Proses yang terjadi dalam otak tersebut dinamakan dengan proses psikologis. 

Respon yang muncul sebagai hasil dari proses psikologis. Respon yang 

muncul sebagai hasil dari proses persepsi akan dimunculkan oleh individu 

dalam berbagai bentuk.  

2. Motivasi 

Motivasi secara umum adalah keseluruhan daya penggerak yang 

mendorong individu untuk bergerak, mengarahkan, memperkuat tingkah laku 

untuk melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan agar kebutuhannya 

terpenuhi. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan 

(Hamalik, 2009:158). 
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Istilah motivasi menunjuk pada semua gejala yang terkandung dalam 

stimulus tindakan kearah tujuan tertentu dimana sebelumnya tidak ada 

gerakan menuju ke arah tujuan tersebut. Motivasi dapat diartikan sebagai 

dorongan-dorongan dasar atau internal dan insentif di luar diri individu atau 

hadiah. Berikut bermacam-macam arti dari motif dan motivasi dari berbagai 

sumber dan pendapat dari berbagai ahli psikologi. Motivasi adalah daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, motivasi 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu apabila kebutuhan untuk mencapai 

tujuan dirasakan sangat mendesak (Sardiman, 2010:73). Motivasi merupakan 

pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu, tidak mungkin 

seseorang akan berbuat sesuatu apabila tidak dirangsang oleh tujuan, baik 

yang secara langsung atau tidak lansung. Untuk mencapai hasil dari 

perbuatan tersebut diperlukan adanya motivasi sehingga apa yang diinginkan 

dapaat tercapaai, apalagi dalam belajar motivasi sangat diperlukan. Motivasi 

dipandang sebagai dorongan mentaal yang menggerakan dan mengarahkan 

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. 

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Ada tiga 

komponen utama dalam motivasi yaitu (1) kebutuhan terjadi bila individu 

merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang  

diharapkan, (2) dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

kegiatan dalam rangka memnuhi harapan, (3) tujuan adalah hal yang ingin 
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dicapai oleh seorang individu. (Dimyati, 1994:75)                       

a. Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Sardiman (2010:86-89) ada beberapa macam motivasi 

dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain: (1) Menurut terbentuknya, 

(2) Menurut penyebabnya dan (3) Menurut isinya. 

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a) Motif bawaan 

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu 

ada tanpa dipelajari. Misalnya: dorongan untuk makan atau minum. 

b)  Motif yang dipelajari 

Motif yang dipelajari yaitu motif yang timbul karena dipelajari. 

Misalnya: dorongan untuk belajar suatu pengetahuan. 

2) Motivasi didasarkan atas asalnya 

a) Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Misalnya: seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang 

menyuruh atau mendorongbya, ia sudah rajin mencari buku-buku 

untuk dibacanya. 

b) Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar. Misalnya: seseorang itu belajar 
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karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan 

nilai baik. Motivasi ekstrinsik yang menyebabkan sisiwa untuk 

belajar meliputi sarana atau prasarana, bimbingan atau tugas guru, 

nilai ulangan, saingan dan pujian atau hadiah. Siswa yang 

bermotivasi ekstrinsik mempunyai tujuan tetapi belajarnya hanya 

dianggap sebagai alat/sarana. Daya tahan dan intensitas motivasi 

ekstrinsik agak kurang jika dibandingkan dengan motivasi instrinsik, 

namun dalam kenyataannya tidak selamaanya dimiliki oleh setiap 

orang. 

Siswa yang termotivasi dengan baik dalam belajarnya melakukan 

kegiatan lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang 

kurang termotivasi dalam belajar. Hadiah sebagai alat untuk memotivasi 

siswa dapat menjadi penguat tingkah laku siswa. 

b. Fungsi Motivasi 

Motivasi dianggap penting dalam upaya belajar dan pembelajaran 

dilihat dari segi fungsi dan nilainya/maksudnya. Menurut Hamalik 

(2001:161) fungsi motivasi adalah: 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatau seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 
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3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

Menurut Sardiman (2010:85) ada beberapa fungsi motivasi adalah: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak yang 

melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai.  

3) Menyeleksi perbuatan yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

Menurut Djamarah (2002:107) fungsi motivasi adalah: 

1) Sebagai pendorong manusia dalam melakukan suatu perbuatan 

Tidak semua manusia mau melakukan aktivitas, walaupun aktivitas 

tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu manusia perlu 

dimotivasi agar mau melakukan aktivitas tersebut. 

2) Sebagai penentu arah perbuatan 

Mengarahkan perbuataan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Banyak oraang melakukan aktivitas, tetapi tidak mencapai sasaran yang 

diinginkan. Hal ini karena aktivitas yang dilakukan tidak terarah. Untuk 

mengarahkan sesuatu aktivitas lebih efektif dan efisien sehingga tujuan 

lebih muda tercapai perlu diberikan motivasi. 



 

 

22

3) Sebagai penyeleksi perbuatan 

Terlalu banyak aktivitas terkadang membuat seseorang sulit untuk 

menentukan aktivitas mana yang harus dilaksanakan yang sesuai 

tujuan. Menghadapi hal semacan itu  perlu dilakukan motivasi agar 

orang tersebut bisa melakukan aktivitas mana yang dapat mencapai 

tujuan dan aktivitas mana yang kurang menunjang tercapainya tujuan. 

 Motivasi belajar dapat berubah, hal ini disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini perlu diketahui guru agar dapat 

memelihara dan memperkuat faktor yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar, dan menghindarkan faktor yang melemahkan motivasi. 

Menurut Dimyati (1994:89) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar, yaitu:  

1) Cita-cita atau aspirasi 

Suatu target ini tidak sama antara siswa satu dengan yang lainnya. Maksud 

dari cita-cita atau aspirasi di sini adalah tujuan yang ditetapkan dalam 

suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. 

2) Kemampuan siswa  

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kamampuan. Kemampuan ini meliputi 

beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri sisiwa, misalnya 

pengalaman, perhatian, ingatan, daya pikir dan fantasi. 
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3) Kondisi siswa  

Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikologis. Jadi kondisi 

siswa dapat mempengaruhi motivasi belajar, dalam hal ini berkaitan 

dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis.  

4) Kondisi lingkungan siswa 

Kondisi ini merupakan unsur-unsur yang datangnya dari luar diri siswa. 

Lingkungan siswa atau lingkungan individu dibagi menjadi tiga yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran  

Unsur-unsur yang dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang 

keberadaannya dalam proses belajar stabil, kadang kuat, kadang lemah 

dan bisa hilang sama sekali. Misalnya keadaan emosi siswa, gairah belajar, 

serta situasi keluarga. 

6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Upaya yang dimaksud adalah bagaimana guru mampersiapkan diri dalam 

membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara penyampaiannya 

menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa, dan lainnya.  

c. Tujuan Motivasi 

 Setiap aktivitas/perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia 

senantiasa mempunyai tujuan atau sesuatu yang diharapkan. Tujuan-tujuan 

tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. 
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1) Tujuan motivasi secara umum 

a) Memberikan dorongan kepada seseorang atau kelompok agar 

berbuat sesuatu dalam upaya mencapai suatu tujuan. 

b) Untuk membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok agar 

orang itu berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki.  

2) Tujuan motivasi secara khusus 

Sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang apabila 

tercapai akan memuaskan individu. Adanya tujuan yang jelas dan 

disadari akan mempengaruhi kebutuhan dan ini akan mendorong 

timbulnya motivasi. 

 Dalam hal ini motivasi belajar untuk memberikan dorongan atau 

membangkitkan keinginan seseorang atau kelompok yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar agar dapat berbuat sesuatu demi mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

 Dalam beraspirasi siswa menetukan target taraf keberhasilan, taraf 

keberhasilan dapat dipakai sebagai ukuran untuk menentukan apakah 

siswa mencapai sukses atau tidak. 

 Dengan adanya motivasi , pelajar dapat mengembangkan aktivitas 

dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam 

melakukan kegiatan belajar. Cara dan jenis dalam menumbuhkan motivasi 

adalah bermacam-macam. Guru harus berhati-hati dalam menumbuhkan dan 



 

 

25

memberi motivasi bagi kegiatan belajar anak didik. Ada beberapa cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar disekolah yaitu: memberikan 

angka sebagai sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar, hadiah, saingan atau 

kompetisi baik individual maupun kelompok, ego involvement, memberi 

ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, 

tujuan yang diakui (Sardiman, 2000:92). 

B. Masyarakat Anak Nelayan 

1. Masyarakat  

Kata masyarakat berarti sehimpun manusia yang hidup bersama-sama 

dalam suatu tempat (Suharso, dkk. 2005:315). Masyarakat dibentuk oleh 

individu-individu yang beradab dalam keadaan sadar. Dalam mereka miliki 

itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, 

sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri 

kehidupan yang khas antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara 

kakek dan cucu, antara sesame kaum laki-laki atau sesama kaum wanita, atau 

antara kaum laki-laki dan kaum wanita. 

Masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu  sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan yang 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990:160).  

 Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu 
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dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan 

menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dsb manusia memberi 

reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial 

dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. 

 Menurut Soerjono Soekanto, alam masyarakat setidaknya memuat 

unsur sebagai berikut ini : 

a. Beranggotakan minimal dua orang. 

b. Anggotannya sadar sebagai satu kesatuan. 

c. Berhubungan dengan waktu yang cukup lama yang mengahasilkan 

manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan 

hubungan antara anggota masyarakat. 

d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta 

keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.  

 Mengingat dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan, 

bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak. 

b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah 

tertentu. 

c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk 

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. 

Menurut Ellwood dalam Ahmadi (2003:108) disebutkan faktor-faktor 

yang menyebabkan manusia hidup bersama adalah a) dorongan untuk 

mencari makan, b) dorongan untuk mempertahankan diri, c) dorongan untuk 
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melangsungkan jenis. 

Masyarakat dengan segala atribut dan identitasnya yang memiliki ini, 

secara langsung akan berpengaruh terhadap pendidikan. Pengaruh- pengaruh 

dimaksud adalah terhadap orientasi dan tujuan pendidikan, serta terhadap 

proses pendidikan di sekolah. 

Kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat 

ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan 

partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan dapat berkembang dan 

tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Sebagai salah satu lingkungan 

terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut 

masalah pendidikan. Berikut ini adalah beberapa peran dari masyarakat 

terhadap pendidikan adalah: 

a. Masyarakat berperan  serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. 

b. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap 

membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 

c. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-

gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun 

binatang dan sebagainya. 

d. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. 

e. Masyrakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. 
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Berdasarkan keterangan diatas yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

masyarakat anak nelayan. 

2. Anak Nelayan 

Pemberdayaan pendidikan anak nelayan tidak terlepas dari 

pemberdayaan masyarakat pesisir. Persoalan yang dihadapi adalah sebagian 

masyarakat pesisir masih beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting. 

Yang perlu dilakukan memotong pragmatisme nelayan dan membalik 

paradigma bahwa pendidikan itu penting. Tingkat pendidikan nelayan 

cenderung mempengaruhi tingkat penghasilan secara positif. Makin tinggi 

pendidikan maka penghasilannya cenderung meningkat. Hal ini didukung 

oleh keinginan anak nelayan untuk sekolah. 

Pendekatan pendidikan anak nelayan perlu mempertimbangkan aspek-

aspek sosial ekonomi rumah tangga nelayan untuk lebih memfokuskan 

sasaran target pelayanan pendidikan kepada mayoritas rumah tangga nelayan 

yang miskin. Kedaan sosio ekonomi keluarga mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan anan-anak. Dengan tercukupnya kebutuhan ekonomi keluarga 

secara materiil, anak-anak akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas 

antara lain pendidikan. 

Kondisi sosial ekonomi nelayan berhubungan dengan pendapatan 

nelayan, jumlah tanggungan keluarga, persepsi nelayan, dan tingkat 

kosmopolitan. Dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi motivasi 

anak nelayan untuk sekolah. Motivasi belajar dapat berasal dari diri pribadi 

anak nelayan itu sendiri dan/atau berasal dari luar diri pribadi anak nelayan. 
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Kedua jenis motivasi ini jalin menjalin atau kait mengait menjadi satu 

membentuk satu sistem motivasi yang menggerakan anak nelayan untuk 

belajar atau sekolah. 

Pemberian motivasi kepada masyarakat nelayan tentang pendidikan, 

meski sedikit demi sedikit sudah ada perkembangan, namun sangat susah 

merombak tradisi pemikiran masyarakat setempat. Melihat hal tersebut, 

tampaknya pemerintah perlu memikirkan bagaimana anak-anak nelayan bisa 

mengakses pendidikan dengan wajar. Infrastruktur pendidikan, SDM-nya 

masih menjadi hal penting. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi anak untuk bersekolah yaitu: 

a. Faktor Internal, meliputi: kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan 

sikap, ekspektasi (harapan), dan persepsi anak tentang sekolah. 

b. Faktor Eksternal, meliputi: latar belakang ekonomi orang tua, persepsi 

orang tua tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah, hubungan guru-

murid, usaha yang dilakukan pemerintah (pemberian bantuan dan 

pebgadaan sarana dan prasarana). 

Anak nelayan yang masih menjadi pelajar atau siswa adalah salah satu 

komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode 

pengajaran. Siswa adalah subyek yang terlibat dalam kegiatan belajar 

mengajar, merespon dengan tindak belajar. Umumnya siswa semula belum 

menyadari pentingnya belajar berikan informasi guru tentang belajar, maka 

siswa mengetahui apa dan arti bahan belajar baginya. 
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Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam suatu belajar tersebut 

siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan 

belajar. Kemampuan-kemaampuan kognitif, afektif, psikomotorik yang 

dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci. Adanya informasi 

tentang sasaran belajar, adanya penguatan-penguatan, adanya evaluasi dan 

keberhasilan belajar, menyebabkan siswa semakin sadar akan kemampuan 

dirinya. Hal ini akan memperkuat keinginan untuk semakin mandiri 

(Dimyati, 2009 : 22). 

Adapun orientasi bagaimana mencari perguruan tinggi yang baik bagi 

kelangsungan masa depan dengan cara : 

a. Menguji derajat kemauan untuk studi lanjut 

 Kegagalan memilih perguruan tinggi dapat menjadi kenyataan 

dengan melihat seberapa kuat kemauan dan semangat calon mahasiswa itu 

sendiri. Apapun pilihannya, jika dilaksanakan dengan tekad kuat dan 

semangat yang tinggi akan memperkecil kegagalan, dan membuka 

peluang sukses berkarier. 

b. Menguji minat dan bakat 

 Minat dan bakat adalah dua hal yang berbeda. Peminat belum tentu 

pebakat, sedangkan pebakat sering tidak ingin menjadi pebakat. Seseorang 

yang meraih kesuksesan sejati yaitu seseorang yang memiliki bakat 

sekaligus minat yang unggul. Karena tersedia pilihan cerdas untuk dapat 

melanjutkan studi keperguruan tinggi negeri atau swasta yang memiliki 
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ciri-ciri sebagai berikut : Memiliki visi yang tegas menjadi kampus 

berorientasi sosial, memiliki  sumber  pemasukan  yang  besar  diluar  SPP  

mahasiswa, memiliki akses dana yang kuat  (pemerintah dan swasta), 

memiliki program beasiswa.  

 c. Menguji orientasi dan komitmen perguruan tinggi 

 Perguruan tinggi telah hadir menawarkan berbagai program 

pendidikan. Perguruan tinggi sibuk mempromosikan lampunya. Ada yang 

memanfaatkan media televisi, radio, internet, koran, majalah, tabloid, 

spanduk, poster, pamflet, brosur. 

d. Menguji program studi 

 Kesesuaian antara  minat dan bakat calon mahasiswa dengan prodi 

yang akan dipilih merupakan pekerjaan tidak mudah. Sekurang-kurangnya 

ada tiga hal yang harus diperhatikan: minat dan bakat, ketersediaan prodi, 

prospek lulusan prodi, idealnya suatu pilihan meliputi kesesuaian ketiga 

hal tersebut. Kondisi ideal adalah mahasiswa kuliah pada prodi yang 

sesuai dengan yang memiliki minat dan bakat, dimana lulusan prodi 

tersebut dibutuhkan oleh pasar pengguna lulusan. 

e. Menguji sumber daya perguruan tinggi 

 Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai diperlukan guna 

mendukung proses belajar mengajar efektif.  

f. Menguji status 

 Ada dua legalitas minimal setiap program studi selaku 
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penyelenggaraan utama pendidikan di perguruan tinggi. Pertama, ijin 

penyelenggaraan pendidikan yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Depdiknas, dimana ijin penyelenggaraan dapat 

diperpanjang selama lima tahun sekali, Kedua, status akreditasi yang 

dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Depdiknas dengan peringkat 

A,B,C dan tidak terakreditasi. Peringkat menunjukan tingkat kemampuan 

proses penyelenggaraan tingkat program studi dilihat dari berbagai aspek, 

seperti jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pendidik, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen 

dan proses pendidikan. 

g. Menguji keyakinan 

 Apapun pilihan kita, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 

Ketika pilihan sudah diputuskan pantang mundur dibelakang. 

3. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi bisa juga dikatakan pendidikan tinggi. Menurut paham 

konvensional, pendidikan dalam arti sempit diartikan sebagai bantuan kepada 

anak didik terutama aspek moral atau budi pekerti, sedangkan pengajaran 

diartikan sebagai bantuan kepada anak didik dibatasi pada aspek intelektual dan 

keterampilan (Sugandi, 2004 : 6). 

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang 

diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru 

pada pendidikan anak usia dini jalur usia formal, pendidikan dasar, dan atau 
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pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu 

kependidikan dan non kependidikan. 

 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

(Sisdiknas) BAB II pasal 3 (2003:7) yang menyatakan Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.                                                            . 

 Secara ringkas dapat dikatakan bahwa PP No.30 Tahun 1990, pasal 2 ayat 1 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah: 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi 

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional 

(Semiawan, 1999 : 5).  

 Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi 

yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga dapat menerapkan, 
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mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia 

(Kepmendikbud No.0186/P/1984). 

Pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional 

yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan. Selain itu pendidikan tinggi di Indonesia menpunyai tujuan 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk taraf kehidupan masyarakat 

dan memperkaya kebudayaan nasional (Pedoman Akademik Unnes: 2007).      

  Adapun fungsi pendidikan tinggi antara lain dikemukakan Ihsan 

(2005:131): 

1. Meneruskan dan mengembangkan peradaban ilmu teknologi, dan seni serta 

ikut dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya.untuk itu, pendidikan 

tinggi melaksanakan misi tridarmanya, yaitu darma pendidikan,penelitian dan 

mengabdi masyarakat. 

2. Menghasilkan tenaga-tenaga yang berbudi luhur, yang bertaqwa kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dalam arti mampu menghayati 

dan mengamalkan. 

3. Menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu 

dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 

 Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Pengajar adalah 
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tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan 

dengan tugas khususu sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan 

lain sesuai dengan kebutuhannya yaitu guru,dosen,konselor dan pamong belajar. 

Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang 

digunakan dalam penelitian untuk mempelajari mutu ataupun dari suatu keadaan 

sosial yang sulit diukur dengan angka. Dalam metode kualitatif ini yang dicari 

adalah kualitas penelitian, maka jumlah masalahnya tidak begitu dihiraukan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan 

ditetapkan lokasi, maka akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana 

tempat suatu penelitian akan dilakukan. 

Lokasi dalam penelitian ini di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal. Karena di Desa Suradadi khususnya masyarakat nelayan 

cukup banyak anak yang memiliki minat untuk masuk perguruan tinggi dan 

sudah mempersiapkan hal-hal yang akan dibutuhkan, seperti mental, intelektual, 

emosional, ekonomi, dan motivasinya.  

C. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus penelitian dalam membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau memasukan-mengeluarkan 

suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002 : 6). 



 

 

37

Berdasarkan pemahaman di atas, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah  

1. Kesiapan anak nelayan memasuki perguruan tinggi meliputi:  

a. Kesiapan internal, meliputi: mental, intelaktual, dan emosional. 

b. Kesiapan eksternal, meliputi: daya dukung ekonomi dan sarana prasarana.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan memasuki perguruan tinggi 

meliputi: 

a. Motivasi anak nelayan, meliputi: keinginan (mendorong) anak nelayan 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengarahkan anak 

nelayan kearah pendidikan yang tepat, dan harapan anak nelayan agar 

mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan, dan alasan.  

b.  Peran teman pergaulan, peran sekolah, dan peran media massa. 

Fokus penelitian di sini menyatakan pada pokok persoalan yang menjadi 

pusat perhatian dalam melakukan suatu penelitian. 

D. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Sumber data utama penelitian dalam kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong, 2002 : 112). 

1. Informan utama, yaitu sumber data dapat diperoleh dari anak nelayan 
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disekitar Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

2. Informan pendukung, yaitu sumber data dapat diperoleh dari orangtua, teman 

pergaulan, dan perangkat desa yang mempunyai data-data masyarakat sekitar 

khususnya masyarakat nelayan yang ada di Desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah  

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:186). 

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan peneliti bertujuan 

untuk suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan 

dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

orang tersebut. Responden yang diteliti adalah anak nelayan desa Suradadi 

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Wawancara yang dilakukan peneliti 

berupa kesiapan-kesipan anak nelayan yang ingin masuk ke perguruan tinggi 

baik dari kesiapan internal maupun eksternal dan motivasi yang mendukung 

anak nelayan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti menyusun pandun observasi yang digunakan 

untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan 

terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau 

penampilan tingkah laku seseorang ( Faisal, 1992 : 136). 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi melalui 

kegiatan melihat, mendengar, dan penginderaan lainnya guna memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui observasi ini 

penulis mengamati kegiatan-kegiatan anak nelayan waktu pulang sekolah, 

mengamati kegiatan orang tua anak nelayan dan mengamati kondisi keluarga 

anak nelayan. Adapun hal yang menjadi fokus observasi adalah 

a.  Mengetahui kesiapan anak nelayan di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

b.  Faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan Desa Suradadi dalam hal 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang meliputi faktor 

motivasi, teman pergaulan, sekolah dan media massa. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto 2006:158).  
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Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan berupa 

dokumen yaitu setiap bahan-bahan tertulis dari responden yang berhubungan 

dengan masalah penelitian ini. Dokumen digunakan karena merupakan 

sumber yang stabil dan mendorong peneliti untuk menyelidiki suatu 

permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu tentang kesiapan anak 

nelayan memasuki perguruan tinggi. Dokumen tersebut digunakan sebagai 

bukti untuk data mengenai situasi dan kondisi kesiapan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi anak nelayan di Desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal sebagai media agar dapat diamati dan diteliti lebih 

lanjut, dan dalam dokumen tersebut antara lain profil anak nelayan dan 

kehidupan sosial ekonomi nelayan. 

F.  Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang 

sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat 

kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan dat secara cermat dengan teknik 

yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari berbagi segi. 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteri yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). (Moleong, 2006:324) 
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Oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa kebsahan data yaitu 

dengan triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh 

peneliti ini adalah triangulasi dengan sumber, di mana dalam triangulasi ini 

sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek 

kembali hasil dari berbagai macam teknik yang digunakan dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

 Data penelitian yang telah terkumpul diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan teknik analisa kualitatif. Langkah dalam analisis kualitatif ini 

adalah 

1. Pengumpulan data 

2. Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi di lapangan. 

3. Reduksi data 

Reduksi data yaitu, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian dimana reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, membuang, yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti 

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 
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4. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, 

network, chart, autografis, sehingga peneliti dapat menguasai data. 

5. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Sejak awal peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. 

Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan lain sebagainya. 

Verifikasi dapat dilakukan secara singkat yaitu dengan cara mengumpulkan 

data baru. Dengan pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data 

dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yaang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah 

reduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut sudah selesai 

dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga 

tahapan (Arikunto, 2002: 18-20). 

1. Tahap pembuatan rancangan penelitian 

Pada tahap ini membuat rancangan yang akan digunakan untuk 

meniliti di lapangan, yang mana rancangan tersebut sering disebut dengan 

proposal penelitian. Di dalam proposal penelitian tersebut dicantumkan 

alasan atau latar belakang dari penelitian, kerangka berfikir dan metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian 

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, peneliti berusaha untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data 

sekunder yang mana secara garis besar data-data tersebut diperoleh melalui 

penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga dapat memberikan 

hasil yang akurat terhadap kejelasan suatu objek yang diteliti. 
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3. Tahap penyusunan laporan 

Setelah memperoleh data-data dari hasil penelitian maka prosedur 

selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan. Dalam tahap ini hasil 

penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan yang 

ditentukan agar hasilnya dapat diketahui orang lain. Disamping itu dengan 

disusun dan ditulisnya hasil penelitian prosedur yang ditempuh dalam 

penelitian pun dapat juga diketahui oleh orang lain sehingga dapat mengecek 

kebenaran pekerjaan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Desa Suradadi  

     1. Keadaan penduduk Desa Suradadi 

       Jumlah keseluruhan penduduk Desa Suradadi yaitu 13.080 jiwa, yang 

terdiri dari penduduk laki-laki 6.770 jiwa dan penduduk perempuan 6.302 

jiwa. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Suradadi dari keseluruhan 

penduduknya adalah 3.253 KK. Jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat 

pada tabel 1. Sebagai berikut: 

          Tabel 1. Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Suradadi Berdasarkan Umur 

No Kelompok Umur (tahun) Jumlah Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0 – 5  
6 – 12   
13 – 16  
17 – 20 (usia sekolah SMA) 
21 – 30  
31 – 40 
41 – 50  
51 – 60  
61 – 65 
> 65  

1.554 
1.612 
1.344 
1.472 
1.881 
1.371 
1.348 
1.199 
496 
803 

11,88        
12,32      
10,28          
11,25          
14,38          
10,48          
10,31          
9,17           
3,79           
6,14 

 Jumlah 13.080 100,00 

         Sumber: Data Monografi Desa Suradadi, 2010 

        Berdasarkan data monografi di atas dapat diketahui anak yang 

bersekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah  Kejuruan (SMK)  adalah  usia 17 sampai  dengan 20  tahun  yang  
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berjumlah 298 anak dari 435 anak yang menempuh pendidikan pada jenjang 

menengah atas, jumlah tersebut hanya 68,51 persen dari jumlah keseluruhan 

karena sisanya baru menempuh pada jenjang kelas X dan kelas XI. Angka 

usia sekolah akan berubah sesuai perubahan jumlah penduduk. Setiap tahun 

jumlah penduduk di Desa Suradadi mengalami perubahan, baik itu karena 

adanya pendatang maupun karena kelahiran. Selain itu jumlah penduduk 

juga mengalami penurunan yang disebabkan adanya kematian (mortalitas) 

ataupun perpindahan penduduk keluar daerah. 

Dari jumlah penduduk Desa Suradadi tersebut, dalam mencukupi 

kebutuhan hidup keluarga sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Hal 

tersebut didukung dengan adanya lokasi yang dekat dengan pantai tersebut, 

sehingga di Desa Suradadi banyak nelayan yang sekaligus memiliki perahu. 

Selain banyak yang berprofesi sebagai nelayan masyarakat Desa 

Suradadi juga bekerja sebagai petani, pengusaha, buruh industri, buruh 

bangunan, pedagang, pengrajin, PNS, TNI, POLRI dan lain-lain, hal tersebut 

dilihat pada tabel 4 halaman 49. 
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2. Tinjauan berdasarkan usia anak sekolah 

     Tabel 2. Jumlah Anak Nelayan Usia Sekolah Desa Suradadi Kecamatan         
        Suradadi Kabupaten Tegal 

No Tingkat Usia Jumlah Persentase 

1 
2 
3 
4 

Usia SD                   (6-12) 
Usia SLTP              (13-16) 
Usia SLTA              (17-20) 
Perguruan Tinggi     (> 20) 

981    anak 
573    anak 
435    anak 
143    anak 

46,01 
26,88 
20,4 
6,71 

 Jumlah       2132   anak      100,00 

     Sumber : Data Kependudukan Desa Suradadi Tahun 2010 

 Besarnya jumlah usia sekolah di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal khususnya masyarakat nelayan sebanding dengan jumlah anak 

yang bersekolah, tapi ada beberapa anak yang belum bisa sekolah. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

      Tabel 3. Jumlah Anak Nelayan yang Sekolah di Desa Suradadi Kecamatan  
         Suradadi Kabupaten Tegal  

No Jumlah Usia 
Sekolah 

Anak yang Sekolah Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 

SD (6-12) 
SLTP (13-16) 
SLTA (17-20) 
Perguruan Tinggi  
Tidak sekolah 

979 
567 
298 
105                  
183 

45,92 
26,59 
13,98 
   4,92 
   8,58 

 Jumlah 2.132 100,00 

       Sumber: Data Penelitian yang telah diolah,  2011 

Terlihat dari tabel di atas jumlah anak yang sekolah pada masyarakat 

nelayan di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal untuk anak 

SD sebesar 45,92%, anak SLTP sebesar 26,59%, anak SLTA sebesar 13,98%, 

mahasiswa yang  belajar di  perguruan  tinggi   sebesar 4,92%, dan yang tidak 



 

 

48

sekolah sebesar 8,58%. Jadi jumlah anak yang sekolah paling banyak ada pada 

usia sekolah dasar (SD). 

Berdasarkan hasil sensus tahun 2010 jumlah usia anak sekolah ke 

perguruan tinggi pada masyarakat nelayan di Desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal terdapat 143 anak, sedangkan yang melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi 105 anak. Hal ini menunjukkan banyaknya 

anak nelayan yang masuk ke perguruan tinggi sebesar 73,43% dibandingkan 

dengan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

yaitu sebesar 26,67%. 

3. Mata Pencaharian Penduduk 

Masyarakat Desa Suradadi sebagian besar bergantung pada usaha nelayan. 

Hal tersebut dikarenakan di desa tersebut terdapat masyarakat yang mempunyai 

keahlian berlayar. Penduduk Desa Suradadi bermata pencaharian sebagai 

nelayan, ada yang sebagian dari penduduk setempat yang sebagai juragan 

(pemilik kapal) dan ada yang sebagai buruh dari orang yang memiliki kapal. 

Jika dilihat dari perbandingan antara juragan pemilik kapal dengan 

nelayan buruh atau profesi nelayan tetapi tidak mempunyai kapal maka  jumlah 

nelayan buruh lebih besar daripada nelayan juragan, namun perbandingan 

diantara keduanya tidak terlalu banyak. Penduduk Desa Suradadi sebagian 

besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi masyarakat disana 

juga mempunyai profesi selain nelayan, seperti: petani, pengusaha, buruh 

industri, buruh bangunan, pedagang, pengrajin, dan PNS / TNI/ POLRI. 

Disamping berprofesi sebagai nelayan, penduduk Desa Suradadi juga memiliki 
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usaha sampingan sebagai pengusaha alat-alat untuk menangkap ikan di laut 

seperti: jaring, badong (alat untuk menangkap rajungan, kepiting dan lain-lain) 

yang kemudian dijual kembali. 

       Tabel 4 Mata pencaharian penduduk Desa Suradadi Kecamatan Suradadi   
         Kabupaten Tegal 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Petani  
Buruh tani 
Pengusaha 
Buruh Industri 
Buruh Bangunan 
Nelayan 
Pedagang   
Pengrajin  
PNS/TNI/POLRI 

667 
1340 
69 
144 
249 

2.807 
498 
24 
122 

5,10 
10,24 
0,53 
1,10 
1,90 
21,46 
3,81 
0,18 
0,93 

       Sumber: Data Kependudukan Desa Suradadi Tahun 2010 

Dapat dilihat bahwa terdapat beraneka macam mata pencaharian yang 

dimiliki oleh penduduk di Desa Suradadi. Sebagian besar penduduk di desa ini 

berprofesi sebagai nelayan yaitu  sebanyak 2.807 orang yang berprofesi 

sebagai nelayan (21,46%) dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Suradadi. 

Kebanyakan dari penduduk yang berprofesi nelayan ini sebenarnya memiliki 

perahu sendiri. Namun mereka lebih memilih untuk melaut bersama-sama 

dengan nelayan pekerja yang lain untuk menekan biaya operasional 

menangkap ikan di laut. 

Namun karena pendapatan dari menangkap ikan di laut belum mampu 

mencukupi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan masyarakat melakukan 

diversifikasi pekerjaan diantaranya dengan memancing ikan, mengangkut ikan, 

dan berdagang.  

Agama memiliki pengaruh bagi interaksi sosial dan kegiatan spiritual 
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masyarakat karena kehidupan beragama ini bisa dijadikan tolok ukur 

kerukunan masyarakat setempat. Hampir seluruh penduduk di desa ini 

memeluk agama Islam. Komposisi penduduk Desa Suradadi menurut agama 

yang dianut disajikan dalam tabel 5. 

        Tabel 5. Penduduk menurut agama yang dianut  
No. Agama yang Dianut Jumlah  Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Islam  
Kristen Katolik 
Kristen Protestan 
Budha 
Hindu 
Lain-lain 

13.073 
7 
- 
- 
- 
- 

  99,95 
0,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Jumlah 13.080 100,00 
          Sumber: Data Monografi Desa Suradadi, 2010 

  
Untuk mempermudah dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, di desa ini terdapat sarana ibadah berupa masjid 2 (dua) buah dan 

mushola 32 (tiga puluh dua) buah. Walaupun hampir seluruh penduduk 

memeluk agama Islam, tapi tidak semua warganya menjalankan agama Islam 

dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang diperintahkan. Namun 

demikian, perayaan hari-hari besar keagamaan masih  sering  dilaksanakan  di  

desa  ini. Pelaksanaannya biasanya disesuaikan dengan kalender yang sudah 

ditetapkan. Dalam perayaannya, biasanya diadakan pengajian yang di 

dalamnya berisi ceramah keagamaan. 

4. Sarana dan Prasarana di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi  Kabupaten  
Tegal   

Berdasarkan data penelitian kependudukan di desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal, terdapat sarana dan prasarana yang meliputi.  
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      Tabel 6. Sarana dan Prasarana di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi        
         Kabupaten Tegal 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Balai Desa 1 

2 Gedung SLTA 3 

3 Gedung SLTP 2 

4 Gedung SD 5 

5 Gedung MI 2 

6 Gedung TK 4 

7 Masjid 2 

8 Mushola  32 

9 Kantor PKK 1 

10 Poskamling  15 

11 Jembatan Saluran Got Induk  13 

12 Gedung TPQ 2 

       Sumber: Data Kependudukan Desa Suradadi Tahun 2010 

Lokasi sekolah SD, SMP, dan SMA di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal cukup dekat dan berada dalam lingkungan pemukiman 

penduduk, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat desa Suradadi.                    

Gedung SMA di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal masih 

swasta, sehingga ada anak yang lebih memilih SMA Negeri, meskipun 

lokasinya jauh dari desa, tapi banyak juga anak yang lebih memilih sekolah 

yang dekat dengan pemukiman karena lebih terjangkau. 

Sarana pendidikan tingkat SMA terdekat di SMA NU  di Suradadi kira-

kira di tempuh dengan jalan kaki  sekitar 10 menit, serta SMA Muhammadiyah 
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dan SMK Muhammadiyah yang apabila di tempuh dengan jalan kaki 

membutuhkan waktu sekitar 30 menit sedangkan jika di tempuh dengan 

kendaraan sekitar 10 menit. Dalam kenyataannya masyarakat nelayan desa 

Suradadi masih banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

Perkembangan kemajuan desa akan lebih mendorong perubahan-

perubahan diberbagai aspek kehidupan seperti perubahan dalam bidang 

ekonomi melalui perdagangan hasil tangkapan ikan di laut dan para nelayan 

yang singgah di sekitar pantai memungkinkan terjadinya perdagangan yang 

akan menambah pendapatan penduduk desa Suradadi. 

Manfaat lain yang akibat dari mudahnya alat transportasi di desa Suradadi 

yaitu masuknya informasi-informasi baru yang dapat merubah sikap pandangan 

masyarakat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perubahan cara pandang dan pola kehidupan masyarakat desa Suradadi 

akan merubah terhadap unsur-unsur struktur masyarakat desa Suradadi itu 

sendiri. Kenyataan ini dilihat dari sikap kehidupan masyarakat pula yang 

tumbuh berkembang meniru perilaku sikap orang-orang kota. 

Mobilitas sosial yang mudah terjadi tidak dapat menghalangi budaya-

budaya baru yang membantu proses peningkatan ekonomi rakyat secara 

berangsur-angsur menjadi lebih baik. 

B. Karakteristik Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik 
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pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui kesiapan 

anak nelayan memasuki perguruan tinggi dan faktor-faktor yang mendukung 

anak memasuki perguruan tinggi di Desa Suradadi  Kecamatan Suradadi 

Kabupaten Tegal. Dengan ketiga teknik itu peneliti mendapatkan subjek 

penelitian sebanyak 21 orang, yang terdiri dari 15 orang sebagai informan 

utama, dan 6 orang sebagai informan pendukung. Sebanyak 15 subjek yang 

diteliti adalah siswa SMA yang berusia 17-20 tahun. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, diperoleh gambaran mengenai karakteristik subjek penelitian yang 

meliputi usia dan pendidikan terakhir. 

 Berikut daftar subjek penelitian yang tinggal di Desa Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2010/2011 seperti disajikan pada tabel 7 dan 8 

dihalaman 54. 
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     Tabel 7. Daftar Nama Subjek Penelitian sebagai Informan Utama 
No Nama Subjek Usia (tahun) Pendidikan Terakhir 
1 Bela 18 SMA NU 
2 Dian 18 SMA N Pangkah Tegal  
3 Susi 19 SMA Muhammadiyah 
4 Umar 19 SMA N 1 Kramat Tegal 
5 Nurmalita 19 SMA Muhammadiyah 
6 Arief 17 SMA NU 
7 Aenun 18 SMA NU
8 Andri 18 SMA Muhammadiyah 
9 Desi  18 SMA Muhammadiyah 
10 Dyah  17 SMK Muhammadiyah 
11 Siti 18 SMA NU 
12 Fajar 18 SMK Muhammadiyah 
13 Rima 18 SMA NU 
14 Dedi  18 SMA NU 
15 Shanti 20 SMA Muhammadiyah 

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2011 

     Tabel 8. Daftar Nama Subjek Penelitian sebagai Informan Pendukung  
No Nama Usia (tahun) Pendidikan terakhir 
16 Wasingun 45 SMP 
17 Supratmi 42 SMP 
18 Marhupi 50 SD 
19 Partih 48 SMP 
20 Tarsidjan 58 SMA 
21 Komarudin 38 SMA 

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2011 

 Dari data yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa subjek penelitian 

berusia 17-20 yaitu informan anak nelayan dan berusia 30-60 tahun yaitu 

informan pendukung. Usia 17-20 tahun merupakan usia produktif karena 

individu pada usia tersebut bersifat dinamis yang sangat memungkinkan untuk 

mereka untuk mengekspresikan keinginan dengan mencoba hal-hal baru yang 
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dapat memuaskan dan memenuhi tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Dalam 

usia produktif, seseorang biasanya mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan 

modernisasi kehidupan pada segala bidang.   

 Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan subjek 

penelitian cukup baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak yang dapat 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi yaitu sebanyak 105 dari 143 anak usia 

sekolah SMA atau sebesar 73,43 %.  

 Keinginan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tentu saja 

memerlukan kesiapan terutama dari segi materi (biaya).  Biaya yang diperoleh 

untuk sekolah dan persiapan masuk perguruan tinggi adalah penghasilan dari 

orang tua yang bekerja sebagai nelayan. Bagi anak yang orangtuanya sebagai 

nelayan juragan atau pemilik kapal, mungkin biaya untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi tidak menjadi masalah. Namun bagi anak yang 

orangtuanya bekrja sebagai nelayan buruh, maka tersedianya biaya untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi dapat menjadi masalah. 

 Kegiatan anak sepulang sekolah membantu orang tua atau main untuk 

meregangkan pikiran mereka. Bagi anak laki-laki membantu orang tua dalam 

mengerjakan pekerjaan nelayan, apalagi pada saat libur sekolah biasanya 

mereka ikut melaut bersama orang tua mereka. Meskipun kehidupan mereka 

terkadang sangat membosankan, karena dengan kegiatan yang hanya seperti itu, 

tapi mereka tetap bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan selama menjadi 

anak nelayan. 

 



 

 

56

C. Kesiapan Anak Nelayan Memasuki Perguruan Tinggi di Desa Suradadi  
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

 Hasil penelitian yang diperoleh memberikan gambaran bahwa ketika anak 

nelayan di Desa Suradadi memutuskan untuk menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi, memiliki beberapa kesiapan yang dijadikan sebagai 

pertimbangan, baik yang berasal dari diri sendiri (internal) maupun dari luar diri 

(eksternal), misalnya dengan mengambil keputusan untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi atau tidak melanjutkan. 

Anak nelayan yang mempunyai kesiapan untuk masuk perguruan tinggi 

tentunya memikirkan sesuatu yang dibutuhkan untuk masuk perguruan tinggi 

dan mempunyai alasan-alasan mengapa ingin melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 

Anak nelayan dari keluarga mampu,  sebagian mengikuti bimbingan belajar 

baik di Primagama maupun Neutron. Tetapi ada juga anak nelayan yang tidak 

mengikuti bimbingan belajar dan hanya belajar sendiri dengan sungguh-sungguh 

menganggap sudah cukup untuk mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi. 

Mayoritas anak nelayan dari keluarga mampu mengikuti bimbingan belajar  agar 

mendapatkan bekal untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi serta 

mempersiapkan materi yang nanti akan dibutuhkan pada saat kuliah. Anak 

nelayan dari keluarga mampu ada juga yang tidak melanjutkan pendidikan dan 

lebih memilih mencari pekerjaan atau mengikuti jejak orang tua, anak nelayan 

yang berpikir seperti itu menganggap pendidikan tidak penting dan menurutnya 

memiliki keterampilan saja sudah cukup sebagai modal mencari pekerjaan, tapi  

sebagian besar anak nelayan dari keluarga mampu lebih memilih  melanjutkan 
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pendidikan ke perguruan tinggi. 

Anak nelayan dari keluarga menengah, lebih memilih belajar sendiri dengan 

sungguh-sungguh dan latihan soal-soal dari buku yang dimiliki atau meminjam 

dari teman yang mengkuti bimbingan belajar secara khusus. Anak nelayan dari 

keluarga menengah juga memiliki prestasi yang baik dan bisa dijadikan suatu 

pertimbangan yang membuatnya yakin bisa masuk ke perguruan tinggi yang 

diminati, tetapi hanya sebagian anak nelayan dari keluarga menengah yang 

melanjutkan ke perguruan tinggi karena lebih memilih untuk mencari pekerjaan.                   

 Anak nelayan dari keluarga kurang mampu, mayoritas tidak melanjutkan 

pendidikan tapi mencari pekerjaan agar hasil dari pekerjaannya bisa membantu 

ekonomi keluarga. Menurut anak nelayan yang tidak mampu, kuliah 

membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak sebanding dengan 

penghasilan orang tua. Alasan yang lain adalah  banyak orang yang yang telah 

lulus dari perguruan tinggi belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan atau 

sekarang banyak sarjana yang menganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan. 

Anak nelayan dari keluarga kurang mampu merasa bahwa dengan mempunyai 

ijazah SMA sudah cukup untuk mencari pekerjaan yang bisa berpenghasilan. 

Namun ada juga anak nelayan dari keluarga kurang mampu ada yang 

mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, akan 

tetapi dengan melihat ekonomi orang tua yang tidak mendukung sehingga anak 

nelayan membatalkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi karena tidak ingin menambah beban orang tua. Mayoritas anak nelayan 

dari keluarga kurang mampu tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 
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karena tidak memiliki kesiapan ekonomi khususnya materi (dana).                           

 Hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi bahwa selain 

mempersiapkan mental dan materi, anak nelayan juga mempersiapkan 

perguruan tinggi dan jurusan yang akan dipilih dengan mencari informasi 

tentang pendidikannya yang bagus dan berkualitas serta jurusan yang tepat 

sesuai dengan kemampuannya dan yang sedang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

Anak nelayan mencari informasi melalui guru BK di sekolah, mengenai 

perguruan tinggi yang berkualitas dan jurusan yang daya tampungnya sedikit 

tetapi sedang dibutuhkan, kemudian untuk lebih jelasnya lagi anak nelayan 

mencari situs tentang perguruan tinggi di internet. 

Informasi yang didapatkan peneliti dari Bela, Susi, Dian, Arif dan Umar, 

anak nelayan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, lebih memilih 

perguruan tinggi yang dekat yaitu Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal karena 

bisa dijangkau dari rumah, dengan begitu bisa meringankan beban orang tua 

agar tidak mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal dan biaya hidup selama 

kuliah nanti. Tetapi anak nelayan dari keluarga mampu, lebih memilih perguruan 

tinggi yang berada di luar kota seperti Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Jurusan yang dipilih adalah jurusan yang 

sedang dibutuhkan dalam dunia kerja atau mata pelajaran yang nilainya tertinggi 

diantara mata pelajaran lainnya dan yang disukai. 

Anak nelayan yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ingin 

menyalurkan bakat yang dimiliki dan menggali potensi yang ada pada dirinya. 

Prestasi yang diraih pada saat sekolah membuat anak nelayan yakin dengan 
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kemampuan yang dimiliki, bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus dan 

berkualitas.                                                                                                    

 Pandangan anak nelayan yang menjunjung tinggi tingkat pendidikan, 

dianggap pendidikan yang tinggi dapat merubah kehidupannya dan akan 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan orang tuanya yang hanya 

sebagai nelayan. Pandangan seperti itu yang menganggap pendidikan sebagai 

soko guru dalam maningkatkan potensi anak. 

Anak nelayan yang orang tuanya memiliki perahu atau bisa dinamakan 

sebagai juragan dikatakan sebagai golongan sosial menengah ke atas, merasa 

sanggup membiayai anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Perasaan yang seperti itu yang mendorong orang tua untuk berusaha agar 

anak-anaknya tetap melanjutkan pendidikannya, karena orang tua merasa 

mampu untuk membiayai pendidikan anak. 

Kesiapan intelektual merupakan hasil belajar yang diperoleh siswa yaitu 

hasil Ujian Nasional (UN). Hasil nilai ujian nasional yang diperoleh anak 

nelayan dari keluarga atas cukup baik yaitu Dian dengan nilai rata-rata 7,5; 

Umar nilai rata-rata 7,4; Bela nilai rata-rata 7,86; Arief nilai rata-rata 8,40. Nilai 

yang diperoleh anak nelayan dari keluarga menengah juga cukup baik yaitu Siti 

nilai rata-rata 7,21; Susi nilai rata-rata 7,43 dan Andri  nilai rata-rata 8,27. Anak 

nelayan dari keluarga bawah memiliki nilai rata-rata yang baik yaitu Rima nilai 

rata-ratanya 7,97; Arum nilai rata-rata 7,45 dan Dedi nilai rata-rata 8,25. Anak 

nelayan baik dari keluarga atas dan menengah sangat puas dengan nilai yang 

diraih dan membuatnya yakin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 
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tinggi, karena dengan nilai yang baik bisa menjadi suatu pertimbangan untuk 

memilih perguruan tinggi yang bagus pula. Berbeda dengan anak nelayan dari 

keluarga bawah, meskipun memiliki nilai yang baik tapi tidak bisa melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. 

Anak nelayan juga memperoleh informasi dari sekolah mengenai perguruan 

tinggi yang akan memberikan beasiswa bagi anak yang memiliki prestasi baik 

dan aktif dalam kuliah, dengan informasi yang diperoleh anak nelayan akan 

memanfaatkan kesempatan tersebut, apalagi anak nelayan yang keluarganya 

ekonomi menengah akan belajar dengan sunguh-sungguh pada saat kuliah nanti 

agar memiliki prestasi yang baik dan bisa meraih beasiswa yang diberikan oleh 

perguruan tinggi.                                                                                            

 Pendidikan adalah salah satu alat untuk terjadinya mobilitas sosial. Sebab 

seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dapat meningkat kedudukan 

sosialnya, sehingga anak dari orang tua yang kurang mampu dapat meningkat 

kedudukannya menjadi lebih tinggi dalam masyarakatnya bila mempunyai anak 

yang berpendidikan tinggi. Harapan yang demikian memberi dorongan kepada 

orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk 

menyekolahkan anak, tetapi tidak memiliki bekal pengalaman pendidikan yang 

cukup pula. Pola berfikir semacam ini dimiliki oleh para nelayan juragan atau 

pemilik perahu di desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

 Timbulnya pola pikir yang demikian dari masyarakat nelayan, disebabkan 

oleh pergaulannya dengan orang yang terdidik, kesadaran yang timbul akibat 

penyiaran pentingnya pendidikan melalui siaran televisi, bisa permintaan dari 
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anak itu sendiri, dan keinginan orang tua agar anaknya menjadi orang yang 

berkedudukan serta mengemban amanat Tuhan YME.   

 Kesiapan eksternal anak nelayan dalam melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi yang paling dominan adalah dari segi ekonomi khususnya ketersediaan 

biaya atau dana. Ketimpangan antara minat yang besar dengan anggaran 

pendidikan yang tidak sebanding sebagai kendala bagi anak yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dikarenakan latar belakang 

pekerjaan orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan dengan hasil 

pendapatan dari pekerjaan orang tua yang tidak seberapa. Tapi anak nelayan 

yang orang tuanya sebagai juragan, memiliki semangat tinggi untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi karena penghasilan orang tua sebagai juragan 

atau pemilik kapal dapat memenuhi kebutuhaan anak untuk masuk perguruan 

tinggi. 

Latar belakang pekerjaan orang tua merupakan salah satu pemicu yang 

mempunyai peranan penting terhadap minat bersekolah pada jenjang lebih tinggi 

pada anaknya. Hal tersebut juga terjadi pada anak nelayan Desa Suradadi, bagi 

anak nelayan yang orang tuanya sebagai juragan (pemilik perahu) dan bisa 

digolongkan sebagai keluarga yang mampu, memiliki keinginan yang tinggi 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena hasil yang diperoleh 

dari pekerjaan orang tua sebagai juragan nelayan dirasa cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikannya. Penghasilan yang didapatkan sebagai juragan nelayan 

sekitar Rp 4.000.000 perbulan, penghasilan tersebut sudah bersih karena sudah 

dipotong untuk gaji para buruh. Jika dihitung penghasilan kotor perbulan bisa 
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memperoleh pendapatkan sebesar Rp 5.000.000 perbulan, hal tersebut juga 

tergantung dengan banyak sedikitnya hasil tangkapan ikan perharinya. Secara 

logika penghasilan sebesar itu memang belum mencukupi dibandingkan dengan 

biaya kuliah dan biaya hidup selama kuliah yang besar. Tetapi bagi orang tua 

anak nelayan yang memiliki keinginan agar anaknya bisa melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi tidak mempermasalahkan biaya yang akan 

dikeluarkan dan yang penting anak bisa melanjutkan pendidikan agar bisa 

meraih kesuksesan tidak seperti orang tuanya.      

 Anak nelayan yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan atau bisa 

digolongkan keluarga menengah juga memiliki semangat ingin melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi meskipun dengan penghasilan orang tua yang pas-

pasan dan orang tua anak nelayan juga memberi dukungan kepada anaknya yang 

mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Penghasilan orang tua yang bekerja sebagai nelayan berkisar Rp 2.500.000 

perbulan, penghasilan tersebut sudah bersih karena belum dipotong dengan 

kebutuhan rumah tangga dan anak yang masih menjadi tanggungan orang tua. 

Tetapi ada juga yang dibantu oleh kakaknya yang bekerja sebagai nelayan di 

luar negeri atau disebut Longlei, biaya untuk membantu kuliah anak nelayan 

berkisar Rp 2.000.000 perbulan. Sehingga anak nelayan tidak ragu untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Alasan anak nelayan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik dan lebih mapan lagi dari orang tuanya.     

 Anak nelayan yang digolongkan kedalam kurang mampu, tidak mempunyai 

keinginan untuk melanjutkan pendidikannya karena penghasilan orang tua yang 
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tidak cukup untuk membiayai kuliah. Penghasilan berkisar Rp 1.500.000 

perbulan, penghasilan tersebut sudah bersih. Menurut orang tua anak nelayan 

untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup saja sudah bersyukur, sehingga anak 

tidak mau memberikan beban kepada orang tua, karena untuk masuk perguruan 

tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lagipula bagi mereka orang yang 

berprofesi sebagai nelayan sudah cukup dengan lulusan SMA saja untuk bekal 

mencari suatu pekerjaan dan bisa membantu meringankan beban orang tua.  

 Anak nelayan juga memperoleh dukungan spiritual dan material dari orang 

tuanya. Dukungan spiritual yang diperoleh berupa cara orang tua memotivasi 

berupa memberi dukungan dan semangat yang tinggi untuk anaknya yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, orang tua mengawasi anaknya 

berupa memantau pergaulan dengan teman baik di rumah maupun di sekolah, 

dan orang tua memberikan perhatian kepada anak mengenai belajar dan prestasi 

di sekolah. Sedangkan dukungan materialnya berupa biaya untuk bersekolah. 

Dengan adanya dukungan tersebut membuat mereka semangat untuk meraih 

kesuksesan, tetapi apabila tidak mendapatkan dukungan dari orang tua 

kemungkinan untuk meraih kesuksesan sangatlah kecil.    

 Melihat keadaan ekonomi keluarga orang tua merupakan faktor yang 

mempengaruhi kesiapan anak untuk masuk perguruan tinggi, di mana pada masa 

sekarang ini biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan sangatlah besar. Orang tua 

yang keadaan ekonominya cukup dan anaknya mempunyai kesiapan yang 

matang bisa mengarahkan dan memberikan motivasi pada anaknya.  

 Menurut orang tua anak nelayan yang penting bisa menyekolahkan anaknya 

hingga setinggi mungkin, tidak seperti orang tua yang hanya lulusan SD saja. 
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Selama orang tua bisa membiayai anaknya untuk sekolah, orang tua akan 

memberikan biaya tersebut. Masalah nanti anak nelayan ingin memilih jurusan 

apa atau mau kuliah di mana kedepannya, orang tua serahkan semuanya pada 

anak nya karena mereka yang akan menjalani. Orang tua menyekolahkan anak 

dengan tujuan  agar bisa mendapatkan bekal ilmu yang cukup untuk mencari 

kerja yang lebih baik daripada orang tuanya, tujuan lainnya hampir sama dengan 

orang tua pada umumnya yaitu memberikan wawasan yang luas bagi anak. 

 Sarana prasarana merupakan sesuatu yang dapat menunjang atau 

mendukung kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana prasarana 

memegang peranan penting dalam kelancaran proses belajar mengajar dan 

peningkatan akademik siswa. Supaya anak nelayan sukses dalam studi tentunya 

harus memiliki sejumlah sarana yang menunjang secara pribadi, seperti: alat 

tulis, buku-buku referensi kuliah, dan untuk saat sekarang mungkin 

membutuhkan alat komunikasi seperti HP dan alat transportasi (kendaraan) 

untuk mendukung kegiatan dan mobilitas selama kuliah karena biasanya 

sebagian mahasiswa yang kuliah juga sambil bekerja untuk mendapatkan 

tambahan uang saku. 

Sarana prasarana yang dibutuhkan anak nelayan untuk masuk perguruan 

tinggi tidak lepas dari peran serta orang tua yang memberikan dukungan kepada 

anaknya. Dukungan yang diberikan tidak hanya secara moril tetapi juga 

dukungan secara materiil dalam hal ini adalah dana pembiayaan selama masa 

studi. Untuk meraih kesuksesan dalam studi anak tentu memiliki sejumlah 

sarana penunjang secara pribadi yaitu alat komunikasi, tranportasi, alat tulis, dan 
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buku-buku referensi kuliah serta dana guna memenuhi kebutuhan kuliah. Anak 

yang berasal dari keluarga yang mampu tentunya mempersiapkan sarana guna 

menunjang keyakinan anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

seperti fasilitas komunikasi, alat transportasi dan membeli buku-buku referensi 

kuliah. 

Anak yang berasal dari keluarga nelayan ekonomi menengah juga 

mempersiapkan sarana guna menunjang studinya. Anak nelayan keluarga 

menengah lebih memilih perguruan tinggi yang lebih mudah dijangkau dari 

rumah apalagi tempat tinggal yang tidak jauh dari jalan raya, sehingga alat 

transportasi yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan nanti dengan 

menggunakan kendaraan umum dan juga membeli buku-buku referensi yang 

dibutuhkan pada saat kuliah nanti.      

 Anak nelayan baik dari keluarga mampu maupun menengah, mereka juga 

memilih perguruaan tinggi yang mempunyai sarana prasarana yang dapat 

meningkatkan proses belajar mengajar. Perguruan tinggi yang dimaksud harus 

memiliki standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang bertujuan untuk 

menjamin mutu pendidikan tinggi sehingga lulusan dari perguruan tinggi 

tersebut  dapat bersaing di era global. Standar  sarana dan prasarana pendidikan 

tinggi yang dimaksud meliputi: lahan, bangunan, ruang kelas, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lain, teknologi 

informasi dan  komunikasi. 

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Nelayan Memasuki Perguruan 
Tinggi Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak nelayan memasuki 
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perguruan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah: 

1 Motivasi  

Anak-anak nelayan Desa Suradadi merupakan salah satu aset bangsa. 

Anak-anak di desa ini juga mempunyai harapan seperti anak-anak lainnya, 

dengan adanya hal tersebut maka anak nelayan Desa Suradadi pun 

mempunyai motivasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Motivasi 

sendiri merupakan keadaan yang terdapat dalam diri seseorang  yang 

mendorongnya untuk melakukan aktifitas tertentu guna pencapaian suatu 

tujuan. Motivasi dalam diri anak ini sendiri sedikit banyak mempengaruhi 

anak dalam pengambilan keputusan. Anak nelayan yang ingin melanjutkan ke 

perguruan tinggi termotivasi dari diri sendiri dan orang-orang terdekat baik 

keluarga, teman pergaulan maupun guru di sekolah. Motivasi anak nelayan 

tumbuh karena adanya sebab tertentu, misalnya anak yang ingin mengambil 

jurusan seni atau sastra. Motivasi anak tersebut ingin masuk ke perguruan 

tinggi karena terkait dengan rasa senang anak terhadap seni atau sastra, serta 

motivasi lainnya karena ingin menjadi penulis atau seorang deklamator dan 

lain-lain yang berkaitan dengan seni. 

Motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

nelayan dari keluarga mampu, ingin mendapatkan ilmu agar bisa diterapkan 

di dalam masyarakat dan ingin mencapai cita-cita, ingin mendapatkan 

pekerjaaan yang lebih baik dari orang tua. Motivasi anak  melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi nelayan dari keluarga menengah adalah ingin 

memperoleh ilmu dan memperoleh prestasi yang baik untuk bekal mencari 
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pekerjaan yang baik, agar bisa membantu ekonomi orang tua. Mayoritas 

motivasi anak nelayan memasuki ke perguruan tinggi dikarenakan ingin 

mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik dari orang tua. Motivasi 

lainnya berupa ingin mendapatkan ilmu agar bisa diterapkan dalam 

masyarakat, untuk mencapai cita-cita, menambah pengetahuan dan merubah 

derajat sosial keluarga. Selain motivasi yang berasal dari dalam diri anak 

tersebut untuk mencapai apa yang diinginkan, orang tua dari anak nelayan  

memberikan motivasi untuk anaknya berupa dorongan spiritual maupun 

material untuk bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan bisa 

mencapai apa yang diharapkan. Orang tua juga memberikan motivasi berupa 

dukungan tentang keputusan anak nelayan untuk memilih perguruan tinggi 

dan jurusan yang akan dipilih. Dorongan spiritual yang dimaksud berupa 

motivasi orang tua terhadap keinginan anak yang ingin melanjutkan 

pendidikan, orang tua mengawasi anaknya baik dalam belajar maupun 

pergaulan, dan perhatian orang tua terhadap anaknya mengenai universitas 

dan jurusan yang akan dipilih, sedangkan dorongan materialnya berupa biaya 

untuk pendidikan anak yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. 

Anak nelayan seperti halnya anak yang lain, mempunyai cita-cita dan 

harapan kedepannya. Hal tersebut tidak lepas pula dari keinginan untuk 

menjadi manusia lebih baik lagi. Keinginan tersebut juga didukung dengan 

adanya cita-cita yang besar dari diri anak. Cita-cita tersebut direalisasikan 

salah satunya dengan menempuh pendidikan formal hingga perguruan tinggi. 



 

 

68

Dengan adanya rasa senang anak nelayan terhadap sesuatu,  mempunyai 

cita-cita untuk menjadi apa yang dicita-citakan. Menurut anak nelayan, cita-

cita tersebut cukup berpengaruh dalam menentukan jenjang pendidikan yang 

akan ditempuh. Dengan adanya cita-cita tersebut maka anak nelayan lebih 

dapat mengarahkan diri kepada dunia pendidikan yang akan dijalani agar  

merasa senang dalam menjalankannya. 

Dengan adanya cita-cita yang dimiliki seseorang anak dalam hidupnya, 

maka anak tersebut akan lebih mudah untuk menentukan langkah kedepan 

dalam hidupnya. Cita-cita tersebut dijadikan sebagai pandangan anak untuk 

menentukan pendidika apa yang ingin anak nelayan tempuh kedepannya. 

Sehingga anak nelayan dapat menjadi manusia yang mandiri dan berprestasi 

di manapun anak nelayan berada. 

2 Dukungan Orangtua 

Dukungan orang tua sangat mempengaruhi kesiapan anak untuk masuk 

perguruan tinggi, karena dengan dukungan dari orang tua dapat 

menumbuhkan keinginan anak nelayan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Orang tua dari anak nelayan  keluarga mampu memiliki 

motivasi tinggi dalam mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mau anak-

anaknya mempunyai nasib yang sama seperti orang tuanya yang kurang 

mendapatkan pendidikan. 

Dukungan orangtua dalam upaya mendukung pendidikan anaknya 

memasuki perguruan tinggi adalah dukungan material dan spiritual.  
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Dukungan material adalah dana yang dipersiapkan guna melanjutkan 

pendidikan, sedangkan dukungan spiritual adalah seperti pemberian 

dorongan, dan doa bagi anak untuk dapat melanjutkan pendidikan. Orangtua 

yang berprofesi sebagai nelayan yang termasuk keluarga mampu biasanya 

memberikan dukungan dengan mempersiapkan dana yaitu dengan cara 

menabung di bank, membeli perhiasan seperti emas, atau membeli tanah 

yang suatu saat dapat dijual kembali. Karena orangtua menyadari bahwa 

biaya untuk memasuki perguruan tinggi sangat besar untuk saat sekarang ini, 

belum lagi ditambah dengan biaya hidup, buku-buku kuliah dan praktikum, 

dan biaya transportasi selama kuliah. Oleh karena itu tanpa perencanaan dan 

persiapan yang matang tentu saja keinginan untuk menyekolahkan anaknya 

sampai ke perguruan tinggi tidak akan terwujud.     

 Dukungan orangtua dari keluarga menengah  juga hampir sama dengan 

keluarga mampu yaitu persiapan dana dengan cara membeli perhiasan emas, 

menabung uang di bank atau membeli barang-barang yang dapat dijual 

kembali seperti sepeda motor, handphone, dan sebagainya. Karena orangtua 

menyadari bahwa pendapatan sebagai nelayan tidak menentu sehingga perlu 

persiapan dana untuk pendidikan anak melanjutkan sekolah sampai di 

perguruan tinggi. Tanpa persiapan dana yang mencukupi, orangtua tidak akan 

dapat mendukung keinginan anaknya untuk melanjutkan pendidikan anaknya 

sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan orangtua yang termasuk keluarga 

kurang mampu tidak dapat mendukung anaknya karena mereka tidak 

memiliki kesiapan dana untuk pendidikan anaknya guna memasuki perguruan 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendapatan dari pekerjaan 
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sebagai nelayan buruh yang hanya mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-

hari. Rata-rata pendapatan nelayan buruh adalah kurang dari Rp 2.000.000,- 

per bulan atau bahkan kurang menyebabkan mereka tidak memiliki kelebihan 

dana untuk ditabung. Oleh sebab itu, orangtua dari keluarga kurang mampu 

kurang mendukung anaknya atau tidak memiliki kesiapan guna mendukung 

pendidikan anaknya memasuki perguruan tinggi.   

3 Teman pergaulan 

 Teman pergaulan atau yang biasa disebut teman bermain adalah 

seseorang yang ada di sekitar kita yang bisa diajak bertukar pikiran, berbagi 

senang maupun susah besama dan sebagai pendengar yang baik untuk 

memberikan solusi untuk kita. Sekuat dan sehebat apapun manusia tidak bisa 

hidup sendirian dan menyepi. Setiap orang tentulah membutuhkan teman. 

Seseorang akan senang berteman dengan yang memiliki sifat sama dengan 

orang tersebut. Dalam proses seseorang mencari teman tidaklah bisa 

langsung “klop” lalu bisa bersama-sama. Namun, kadang hal itu butuh waktu 

yang lama. Kadang kala apa yang  diberikan kepada teman berbeda dengan 

apa yang diberikannya, atau mungkin malahan sebaliknya yang seseorang 

berikan sama dengan orang tersebut berikan. Dari sinilah sebenarnya 

pengaruh teman mulai terasa.       

 Teman pergaulan anak nelayan tidak terbatas pada lingkungan sekitar 

rumahnya saja, akan tetapi dari lingkungan sekolah dan lingkungan 

bermainnya, untuk masa sekarang ini anak nelayan biasanya lebih banyak 

bergaul dengan teman sekolahnya, karena hampir setengah hari waktu anak 
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nelayan dihabiskan dilingkungan sekolahnya. Seperti diungkapkan oleh Dyah 

(17 tahun) sebagai berikut. 

“untuk saat ini obrolan kami masih seputar sekolah saja mbak, belum 
terlalu mengarah untuk menentukan pendidikan di perguruan tinggi. tapi 
kami terkadang membicarakan tentang  keinginan untuk melanjurtkan 
pendidikan ke perguruan tinggi dan jurusan yang kami inginkan 
disesuaikan juga dengan kesenangan masing-masing. Kami pernah 
ngobrol untuk bersekolah ditempat dan jurusan yang sama, tetapi itu 
semua juga kembali ke diri sendiri, inginnya melanjutkan ke perguruan 
tinggi mana. Saya sebagai teman hanya mendukung saja begitu pula 
sebaliknya mbak (wawancara dengan Dyah tanggal 26 Juli 2011).  

 Selain teman sekolah yang memberikan pengaruh untuk anak yang akan 

menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, teman sepermainan di sekitar 

rumah juga cukup memberikan pengaruh untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Shanti (20 

tahun), sebagai berikut: 

“Saya hanya menyarankan kepada Dian untuk sekolah terus mbak 
sampai perguruan tinggi. soalnya dari pengalaman saya yang menikah 
setelah lulus sekolah, saya sedikit menyesal karena menikah muda 
karena sudah harus mengurus keluarga pada usia sekarang. Saya 
memberi saran agar sekolah saja supaya tidak menyesal seperti saya 
nantinya. Saya bilang saja sama Dian jangan buru-buru untuk menikah 
seperti saya, lebih baik sekolah dulu selama orang tua mendukung kamu 
untuk bersekolah hingga perguruan tinggi (wawancara dengan Shanti 
tanggal 26 Juli 2011). 

 Teman pergaulan juga bisa menjadi pengaruh yang positif dan bisa juga 

negatif bagi anak nelayan yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Pengaruh positifnya berupa pandangan anak nelayan yang melihat 

teman-temannya di sekolah akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan itu 

akan menjadi suatu dorongan buat anak nelayan agar mempunyai keinginan 

yang sama seperti teman-temannya yang akan melanjutkan pendidikan.  
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Pengaruh negatifnya berupa teman pergaulan anak nelayan di rumah yang 

setelah lulus SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan dan bisa langsung 

mendapatkan penghasilan, itu yang membuat mereka berfikir kembali untuk 

melanjutkan pendidikan  dan ingin mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan 

penghasilan berbeda dengan kuliah yang malah mengeluarkan biaya banyak 

dan belum tentu lulus kuliah bisa langsung mendapatkan pekerjaan, tetapi itu 

hanya sebagian dari anak nelayan yang memiliki pendapat seperti itu, karena 

ada juga anak nelayan yang melihat temannya di rumah yang sudah menikah 

menyesal karena sudah memikirkan persoalan rumah tangga dan tidak 

menikmati masa muda. Hal itu membuat anak nelayan mempunyai 

pandangan akan melanjutkan pendidikan untuk meraih cita-cita dan 

menikmati masa muda serta mendapatkan bekal yang banyak untuk masa 

depan sendiri. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam menentukan pendidikan apa 

yang anak nelayan tempuh tidak banyak dipengaruhi oleh teman pergaulan. 

Teman pergaulan dijadikan sebagai sarana untuk bertukar pikiran mengenai 

berbagai macam hal yang terjadi di sekitarnya. 

4 Peran sekolah 

 Lingkungan sekolah juga mempunyai pengaruh terhadap kesiapan anak 

masuk perguruan tinggi. Kepala sekolah merupakan komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya 

sekolah yang sedang beliau pimpin. Kepala sekolah biasanya sebagai salah 

satu pihak yang memberikan kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu hal 
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yang berkaitan dengan kemajuan sekolah yang beliau pimpin. Hal ini tidak 

terlepas pula mengenai sekolah khususnya dalam hal ini kepala sekolah 

sebagai pihak yang memberi kebijaksanaan untuk memfasilitasi siswa dengan 

guru untuk mendapatkan informasi mengenai universitas yang siswa 

butuhkan. Guru sendiri mempunyai peran yang cukup penting dalam 

pembentukan kepribadian anak. Selain hal tersebut guru dalam bidang 

pendidikan anak juga berperan sebagai perencana dalam pendidikan di 

sekolah atau kelas, sebagai pelaksana dalam terciptanya situasi belajar 

mengajar yang baik untuk siswa, dan sebagai penilai tingkat keberhasilan 

dalam proses belajar itu sendiri. 

Guru sebagai pendidik sudah tentu memberikan motivasi kepada siswa 

untuk berprestasi, dalam hal ini ketika anak sudah masuk pada tingkat SMA 

hendaknya guru memberikan pengertian kepada siswa tentang pendidikan di 

perguruaan tinggi dan juga bagaimana pentingnya pendidikan tinggi untuk 

sekarang ini yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri anak tersebut.

 Menurut anak nelayan baik dari keluarga mampu maupun keluarga 

menengah, guru BK di sekolah seringkali memotivasi untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, hal ini berkaitan dengan ruang lingkup kerja 

yang bisa anak nelayan dapatkan kedepannya, seperti sebagai tenaga 

pengajar, teknisi, tenaga kesehatan dan lain-lain agar anak nelayan tertarik 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi.     

 Anak nelayan yang berkonsultasi mengenai keinginan untuk masuk pada 

bidang dan jurusan tertentu, biasanya guru melihat kemampuan apa yang 
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dimiliki anak nelayan sehingga guru bisa memberikan masukan yang tepat. 

Misalnya anak nelayan yang ingin menjadi tenaga pengajar, guru BK akan 

menanyakan apa alasan anak ingin masuk ke jurusan tersebut dan jika 

alasannya hanya ikut-ikutan teman, guru Bk akan mengarahkan untuk 

memilih jurusan yang lebih sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 

 Mengenai informasi tentang universitas-universitas baik yang terdapat di 

Tegal maupun universitas lain di seluruh Indonesia, anak nelayan mendapat 

informasinya dari brosur-brosur yang disebar di sekolah dan pihak sekolah 

mendapatkan brosur tersebut dari universitas baik negeri maupun swasta. 

Pihak sekolah juga menyediakan sekertariat khusus UMPTN atau PMDK 

untuk mempermudah siswa yang berminat mendaftar ke perguruan tinggi.  

 Pendidikan di sekolah berperan membantu orang tua di lingkungan 

keluarga dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik yang dibawa dari 

keluarganya. Peran serta guru di sekolah dalam proses pendidikan juga dapat 

memberikan dorongan terhadap anak dalam menumbuhkan minatnya, serta 

fasilitas sekolah yang mencukupi sehingga siswa dapat berkembang.  

 Hal tersebut dapat dikatakan bahwa siswa lebih banyak mendapatkan 

informasi tentang perguruan tinggi yang mereka minati dari media yang 

berupa internet atau guru  yang telah menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi. Namun dari semua yang memberikan informasi tentang perguruan 

tinggi adalah dari media internet yang paling dimanfaatkan siswa untuk 

mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang perguruan tinggi yang 

mereka inginkan. 
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E. Pembahasan 

 Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan 

khususnya pada jaman sekarang ini. Segala sesuatu didasarkan atas pendidikan 

yang dimiliki, khususnya dalam mencari suatu pekerjaan karena dunia sekarang 

ini penuh dengan persaingan yang ketat sehingga individu harus mempunyai 

bekal pendidikan yang memadai.       

 Setiap individu pastinya mendapatkan pengetahuan yang diperolehnya 

melalui jalur pendidikan, diantaranya pendidikan informal, pendidikan formal, 

dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang paling banyak terdapat di 

masyarakat adalah pendidikan formal, karena tuntutan jaman yang 

mengharuskan setiap individu dapat bersaing antara satu dengan lainnya agar 

kehidupan di dalam masyarakat semakin maju. Pendidikan yang diperoleh 

seseorang biasanya melalui suatu lembaga sistematis, teratur dan 

berkesinambungan biasanya dengan sekolah. Dengan sekolah individu 

diharapkan mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang 

telah diperolehnya. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan 

karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak.  Begitu pula dengan 

pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyaraat yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian dan 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

maka oleh karena itu sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi sangat 

berperan dalam meneruskan, mengembangkan dan menghasilkan tenaga yang 

terampil, mandiri, dan menguasai ilmu dan teknologi sesuai kebutuhan 

pembangunan (Ihsan, 2008:131).       
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 Hasil penelitian ini diketahui bahwa anak nelayan mempunyai beragam cara 

dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Kesiapan mental 

dan intelektual anak nelayan dari keluarga mampu masuk perguruan tinggi 

dengan menambah jam belajar dengan cara mengikuti bimbingan belajar di 

Primagama atau Neutron dan latihan soal SMPTN. Anak nelayan dari keluarga 

menengah untuk mempersiapkan masuk perguruan tinggi dengan cara belajar 

sungguh-sungguh dan mempelajari materi-materi pada buku yang dimiliki. Anak 

nelayan dari keluarga kurang mampu tidak mempunyai kesiapan apapun karena 

tidak memiliki minat untuk masuk ke perguruan tinggi dan lebih memilih untuk 

mencari pekerjaan.         

 Kesiapaan intelektual berupa prestasi yang dimiliki anak nelayan juga dapat 

mempengaruhi kesiapan anak nelayan untuk masuk ke perguruan tinggi karena 

dengan prestasi yang baik membuat anak nelayan yakin dan percaya diri bisa 

masuk ke perguruan tinggi yang diminati. Beragam prestasi yang dimiliki anak 

nelayan, diantaranya anak nelayan keluarga  mampu memiliki prestasi masing-

masing yaitu nilai rata-rata yang dimiliki 8,27; 7,5 dan 7,86. Sedangkan prestasi 

yang dimiliki anak nelayan keluarga menengah yaitu Siti nilai rata-rata 7,21; 

7,43; 8,0.  Dengan adanya prestasi, anak nelayan dapat memilih perguruan 

tinggi dan jurusan  yang diminati.       

 Kesiapan belajar anak yang terdiri dari kondisi fisik, mental, intelektual, 

kebutuhan, motif, tujuan, keterampilan dan pengetahuan turut menentukan 

pencapaian hasil belajarnya. Semakin baik kesiapan belajar seseorang akan 

mempermudah siswa dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru sehingga hasil yang diperoleh akan baik pula (Slameto, 2010:113). 
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 Anak nelayan dari keluarga mampu memilih perguruan tinggi yang diminati 

yaitu memilih perguruan tinggi di UNNES dan STIKUBANK. Anak nelayan 

dari keluarga mampu lebih memilih perguruan tinggi di luar kota dengan alasan 

untuk menambah pengalaman dan perguruan tinggi yang dipilih merupakan 

perguruan tinggi yang bagus dan berkualitas, serta materi yang dimiliki juga 

memenuhi dan mendukung anak nelayan untuk hidup mandiri. Anak nelayan 

dari keluarga menengah, mayoritas lebih memilih perguruan tinggi yang dekat 

dari rumah karena mudah dijangkau yaitu di UPS. Alasan anak nelayan dari 

keluarga menengah memilih perguruan tinggi yang dekat karena ingin 

meringankan beban orang tua. Bidang studi yang dipilih dari semua informan, 

masing-masing memilih bidang studi sesuai dengan bakat, mata pelajaran yang 

disukai dan mata pelajaran yang nilainya paling tinggi.    

 Sekolah merupakan tempat bagi seseorang menuntut ilmu untuk bekal masa 

depannya nanti, maka orang tua dituntut agar memberikan pendidikan yang 

terbaik bagi anak. Salah satu cara orang tua memberikan pendidikan tersebut 

adalah dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi sebagai bekal bagi anak di masa yang akan 

datang karena bekal pendidikan setingkat SMA sebenarnya dipersiapkan untuk 

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.     

 Penghasilan yang diperoleh orang tua anak nelayan dari keluarga mampu 

berkisar Rp 5.000.000 perbulan, penghasilan orang tua anak nelayan dari 

keluarga menengah berkisar Rp 3.000.000 perbulan, sedangkan pengahsilan 

orang tua anak nelayan dari keluarga kurang mampu berkisar kurang dari Rp 

2.000.000 perbulan. Faktor ekonomi yang dimiliki orang tua sangat 
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mempengaruhi kesiapan anak untuk masuk perguruan tinggi, karena dengan 

dukungan dan semangat yang tinggi dari orang tua dapat menumbuhkan 

keinginan anak nelayan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Orang tua dari anak nelayan  keluarga mampu memiliki motivasi tinggi dalam 

mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi dengan alasan tidak mau anak-anaknya mempunyai nasib yang sama 

seperti orang tuanya yang kurang mendapatkan pendidikan.   

 Dalam upaya mendukung pendidikan anaknya memasuki perguruan tinggi, 

orangtua yang berprofesi sebagai nelayan yang termasuk keluarga mampu 

biasanya mempersiapkan dana dengan cara menabung di bank, membeli 

perhiasan seperti emas, atau membeli tanah yang suatu saat dapat dijual 

kembali. Karena orangtua menyadari bahwa biaya untuk memasuki perguruan 

tinggi sangat besar untuk saat sekarang ini, belum lagi ditambah dengan biaya 

hidup, buku-buku kuliah dan praktikum, dan biaya transportasi selama kuliah. 

Oleh karena itu tanpa perencanaan dan persiapan yang matang tentu saja 

keinginan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi tidak akan 

terwujud. 

Orangtua dari keluarga menengah juga melakukan upaya yang hampir sama 

dengan keluarga mampu yaitu dengan membeli perhiasan emas, menabung uang 

di bank atau membeli barang-barang yang dapat dijual kembali seperti sepeda 

motor, handphone, dan sebagainya. Karena orangtua menyadari bahwa 

pendapatan sebagai nelayan tidak menentu sehingga perlu persiapan dana untuk 

pendidikan anak melanjutkan sekolah sampai di perguruan tinggi. Tanpa 
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persiapan dana yang mencukupi, orangtua tidak akan dapat mendukung 

keinginan anaknya untuk melanjutkan pendidikan anaknya sampai ke perguruan 

tinggi. 

Berbeda dengan orangtua dari keluarga mampu dan menengah, orangtua 

yang termasuk keluarga kurang mampu tidak memiliki kesiapan dana untuk 

mendukung pendidikan anaknya memasuki perguruan tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh keterbatasan pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan buruh yang hanya 

mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rata-rata pendapatan nelayan 

buruh adalah Rp 1.500.000,- per bulan atau bahkan kurang menyebabkan 

mereka tidak memiliki kelebihan dana untuk ditabung. Oleh sebab itu,  orangtua 

dari keluarga kurang mampu tidak memiliki kesiapan guna mendukung 

pendidikan anaknya memasuki perguruan tinggi. 

Namun demikian, ada juga anak nelayan dari keluarga mampu yang tidak  

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan alasan ingin langsung 

mencari pekerjaan atau mengikuti jejak orang tua dan anak diberi kesempatan 

untuk mengambil keputusan dalam menentukan masa depannya sendiri. Anak 

nelayan dari keluarga menengah juga mempunyai keinginan yang sama, ingin 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar bisa mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik dari orang tua, ada juga anak dari keluarga menengah yang tidak 

ingin melanjutkan pendidikannya karena biaya yang dikeluarkan untuk kuliah 

sangat besar sehingga lebih memilih mencari pekerjaan agar bisa membantu 

orang tua. 

Di sisi lain juga ada yang sangat berpengaruh terhadap diri anak nelayan 
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yaitu keadaan ekonomi orang tua anak nelayan, dimana orang tua yang tingkat 

pendapatannya kurang menguntungkan hampir tidak memiliki kesiapan untuk 

melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, serta 

memandang arti pentingnya tenaga dimana asal giat bekerja sebagai nelayan 

merasa mampu memberi nafkah keluarganya, bahkan menganggap dimana 

sekolah sampai jenjang lebih tinggi yang banyak mengeluarkan biaya, pada 

kenyataannya juga sulit mendapatkan pekerjaan. Umumnya orang tua yang latar 

belakang pekerjaannya sebagai nelayan yang kurang mampu, berharap anak-

anaknya setamat sekolah ikut membantu orang tua dalam menghidupi 

keluarganya. Hal ini karena desakan-desakan keluarga.     

 Anak nelayan baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu, 

mempersiapkan sarana guna menunjang studi, seperti mempersiapkan alat 

transportasi untuk melaksanakan pendidikan ke perguruan tinggi, 

mempersiapkan buku-buku referensi untuk meningkatkan proses belajar 

mengajar dan yang utama mempersiapkan materi untuk biaya masa studi.  

 Orang tua melakukan suatu tindakan memiliki tujuan baik bagi masa depan 

anak. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua ini yaitu memberikan pendidikan 

yang terbaik bagi anak dan selalu memberikan kesempatan bagi anak untuk 

lebih maju melalui jenjang pendidikan formal di perguruan tinggi. Tindakan 

yang diambil orang tua juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

melatarbelakangi keputusan tersebut, diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, 

faktor dari diri anak itu sendiri dan faktor lingkungan sekitar tempat tinggal. 

 Tindakan yang diambil orang tua tersebut tidak akan terlepas dari kondisi 

situasional yang dapat membatasi gerakan dan tindakan tersebut. Orang tua 
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berusaha mengendalikan situasi yang membatasi tindakannya, akan tetapi 

sebagian kondisi itu tidak dapat dikendalikan. Seperti kemampuan orangtua 

dalam menyiapkan biaya studi ke perguruan tinggi dibatasai oleh 

penghasilannya yang tidak tetap sebagai nelayan yang tidak mampu memiliki 

tabungan guna pendidikan anak.        

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan orang tua memberikan 

kesempatan pendidikan bagi anak mereka adalah agar anak mendapat pekerjaan 

dan ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat di masa yang 

akan datang. Faktor yang mempengaruhi anak nelayan untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi berupa faktor yang terdapat dalam diri anak 

yaitu motivasi yang mendorong anak nelayan dalam menentukan pilhannya 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Motivasi-motivasi yang di 

maksud yaitu anak nelayan dari keluarga mampu memiliki motivasi yang tinggi 

dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berupa ingin memperoleh 

ilmu dan prestasi yang baik agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik pula, 

sedangkan motivasi anak nelayan dari keluarga menengah berupa ingin 

mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membantu kebutuhan hidup keluarga.

 Sesuatu yang hendak dicapai oleh seseorang apabila kebutuhan tersebut 

tercapai maka akan memuaskan seseorang. Adanya tujuan yang jelas dan 

disadari akan mempengaruhi kebutuhan dan ini akan mendorong timbulnya 

motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi maka 

seseorang akan dapat mengembangkan aktifitas, inisiatif,, mengarahkan  

ketekunan dalam belajar (Sardiman, 2010:92).      

 Berbeda pula pandangan orang tua yang kondisi perekonomiannya 



 

 

82

tergolong mampu memiliki kesadaran akan arti pentingnya pendidikan anak, 

karena dianggap sebagai soko guru dalam meningkatkan potensi anak untuk 

mendapatkan posisi atau pekerjaan yang lebih baik. Dengan kata lain, kesiapan 

anak nelayan  dalam memasuki perguruan tinggi yang berbeda-beda 

mengakibatkan perbedaan minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi, sebab latar belakang pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap jati 

dirinya, sehingga membentuk watak dan pandangannya. Oleh karena itu 

orangtua sebagai motivator eksternal akan meningkatkan motivasi anak dalam 

melakukan perbuatan (Djamarah, 2002:107).      

 Keadaan ekonomi orangtua juga mendorong timbulnya suatu perbuatan 

(Hamalik, 2009:161), karena dengan keadaan ekonomi orangtua yang cukup 

secara materi akan dapat memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan tinggi. 

Baik kebutuhan hidup selama studi maupun kebutuhan studi itu sendiri seperti 

buku-buku, alat tulis, alat komunikai dan transportasi tentu dapat menjadi 

pendorong anak untuk melanjutkan studi atau belajar di perguruan tinggi. 

 Mengenai teman pergaulan baik di lingkungan masyarakat dan sekolah 

kurang memberikan pengaruh yang berarti bagi anak nelayan yang akan 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Komunikasi yang dilakukan antara anak 

nelayan dengan teman pergaulannya hanya pada bahasan sekolah mereka saja, 

dan kurang adanya pembicaraan tentang pendidikan yang akan mereka tempuh 

kedepannya. 

Guru dan juga sekolah menjadi fasilitator bagi anak ketika mereka ingin 

mendapatkan informasi tentang pendidikan di perguruan tinggi. Sekolah juga 



 

 

83

berperan sebagai mediator antara murid dan universitas-universitas di Indonesia 

yang ingin memberikan informasi tentang universitas mereka secara langsung. 

Informasi yang diberikan universitas biasanya terkait dengan proses pendaftaran 

dan waktu pelaksanaan, akreditas, fasilitas yang dimiliki, jurusan yang ada, dan 

informasi lainnya.  Hal ini sesuai dengan teori Slameto (2010:115) yang 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip kesiapan meliputi (1) semua aspek 

perkembangan berinteraksi, (2) kematangan rohani dan jasmani, (3) 

pengalaman-pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan, dan (4) 

kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama 

masa perkembangan. Guru berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan memberikan kesiapan, memberikan harapan realistis, memberikan 

penguatan (insentif), dan mengarahkan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. 

 Ketika anak nelayan kurang jelas dengan informasi yang diberikan oleh 

sekolah atau pihak universitas. Anak nelayan mencari informasi tambahan dari 

media internet dan mencari situs masing-masing universitas yang diminati, 

karena media internet informasinya lebih jelas dan terdapat berbagai informasi 

tentang universitas-universitas yang ada di indonesia.    

 Selain faktor yang sangat mempengaruhi anak untuk mengambil keputusan 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau tidak, faktor lain yang juga 

mempengaruhi adalah peran guru, peranan sekolah, peran teman pergaulan dan 

juga peran media massa. Kesemua faktor tersebut memberikan pengaruh yang 

besar bagi anak, akan tetapi dari kesemua faktor tersebut yang memberikan 

pengaruh besar terhadap anak nelayan melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi adalah orang tua, karena orang tua memberikan pengaruh yang cukup 
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besar bagi anak dalam menentukan pendidikan apa yang akan mereka tempuh 

kedepannya, terutama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  

 Informasi yang dimiliki anak baik dari keluarga, guru, sekolah, maupun 

media massa yang ada, biasanya dimanfaatkan sebaik mungkin guna 

memperoleh semua yang dibutuhkan oleh anak ketika akan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Keluarga, guru, dan sekolah sebagai pihak yang 

cukup besar memberikan pengaruh untuk anak melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi hendaknya selalu melakukan komunikasi yang intensif untuk 

mengetahui tumbuh kembang pendidikan anak, dan memotivasi siswa agar 

mereka mengetahui tentang pentingnya pendidikan pada masa sekarang ini. 

Pendidikan dapat dijadikan anak untuk mendapatkan pengetahuan yang luas dan 

agar memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang yang diminati 

di masa yang akan datang.  

Kesiapan eksternal yang memberikan pengaruh terhadap anak untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bila mampu menjalankan 

peranannya dengan baik dan penuh tanggungjawab maka dapat mendukung 

keinginan anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan pada saat 

mereka mamilih jurusan di universitas yang mereka inginkan. Namun ketika 

kesemua faktor kesiapan kurang berjalan secara optimal maka kesemuanya tidak 

dapat berjalan berdampingan.        

 Segala perbuatan manusia timbul karena dorongan dari dalam dan 

rangsangan dari luar, tetapi tidak akan terjadi sesuatu jika tidak berminat. 

Kesiapan merupakan kondisi awal seseorang untuk melakukan sesuatu hal 
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dalam keadaan siap baik fisik maupun psikologis.    

 Kesiapan anak untuk masuk perguruan tinggi saat ini berangsur-angsur 

mengalami perkembangan. Hal yang paling mendasar adalah motivasi anak 

yang tinggi yang bercita-cita masuk perguruan tinggi serta dukungan orang tua, 

selain itu kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan atau undang-undang 

yang baru tentang guru dan dosen justru menjadi titik terang dalam 

pemberdayaan guru dan dosen saat ini. Perguruan tinggi menjadi prioritas 

masyarakat baik orang tua maupun anak yang akan masuk kuliah. Hal ini dapat 

dilihat melonjaknya animo masyarakat dalam mendaftar perguruan tinggi negeri 

maupun swasta jalur pendidikan.       

 Minat dari diri seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, akan tetapi 

terbentuk melalui proses yang dilakukannya. Ini berarti bahwa minat pada diri 

seseorang tidak hanya terbentuk dari dirinya akan tetapi ada pengaruh juga dari 

luar dirinya. Demikian halnya dengan anak nelayan yan mempunyai kesiapan 

tinggi untuk masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu ketika keinginan tersebut 

ada dan menetap pada diri anak untuk masuk perguruan tinggi, maka timbullah 

rasa ingin mengetahui tentang obyek yang dibutuhkannya itu terkait dengan 

motivasi dan cita-citanya dimasa yang akan datang.    

 Adanya peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk 

melakukan apa yang diinginkan atau yang menjadi harapannya. Adanya peluang 

masuk pendidikan tinggi akan menimbulkan kesiapan siswa untuk 

memanfaatkan peluang tersebut.       

 Dengan demikian kesiapan anak nelayan dalam memasuki perguruan tinggi 

di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal memiliki kesiapaan-
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kesiapan baik dalam diri sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal), serta 

motivasi yang mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. 

Pada akhirnya generalisasi dari hasil penelitian ini terbatas pada informasi 

dimana penelitian ini dilakukan sehingga penerapan pada ruang lingkup yang 

lebih luas dengan karakteristik berbeda kiranya perlu dilakukan penelitian lagi 

karena karakteristik berbeda akan menghasilkan keragaman yang berbeda pula.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kesiapan anak nelayan memasuki perguruan tinggi adalah kesiapan internal 

(kesiapan dalam diri anak) yaitu mental dan kemampuan intelektual, 

sedangkan kesiapan eksternal (kesiapan dalam luar anak) khususnya adalah 

ketersediaan biaya dari orangtuanya. Anak nelayan dari keluarga yang 

mampu dalam mempersiapkan mental memasuki perguruan tinggi dengan 

cara mengikuti bimbingan belajar di luar jam sekolah. Kemampuan 

intelektual mereka dapat memilih program studi di perguruan tinggi sesuai 

dengan prestasi yang diperoleh pada waktu di sekolah, dengan kesiapan 

materi yang dimiliki sehingga mampu untuk melanjutkan studi di perguruan 

tinggi. Kesiapan eksternal khususnya ketersediaan dana atau biaya dari orang 

tua sangat mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Anak nelayan dari keluarga ekonomi menengah mempersiapkan 

mental memasuki perguruan tinggi dengan cara belajar dengan sungguh-

sungguh dan mempelajari soal-soal SMPTN. Dengan kesiapan mental dan 

prestasi yang dimiliki mereka optimis dapat melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi yang diinginkan. Kesiapan eksternal khususnya ketersediaan dana atau 

biaya dari orangtuanya akan mendukung pendidikan selanjutnya di perguruan 
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tinggi. Sedangkan anak nelayan dari keluarga kurang mampu tidak memiliki 

kesiapan baik internal maupun eksternal karena mengetahui bahwa mereka 

tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mengingat ketiadaan 

biaya walaupun prestasi yang dimiliki juga cukup baik sehingga mereka 

harus puas dengan pendidikan terakhir setingkat SMA.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak nelayan memasuki perguruan tinggi 

adalah motivasi diri yaitu dorongan untuk memasuki pendidikan jenjang 

perguruan tinggi, dukungan orangtua berupa dukungan material dengan cara 

menabung atau membeli perhiasan emas, tanah, atau barang berharga yang 

dapat dijual kembali serta dukungan spiritual yaitu motivasi dan doa, 

sedangkan motivasi dari guru berupa informasi tentang luasnya ruang 

lingkup kerja, informasi tentang perguruan tinggi, dan beasiswa bagi siswa 

berprestasi tetapi tidak mampu untuk bisa memasuki perguruan tinggi. Faktor 

teman pergaulan adalah sebagai sarana bertukar pikiran yang mendorong 

keinginan mereka melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini maka saran-saran yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Anak nelayan dari keluarga yang mampu sebaiknya menyadari bahwa 

kesiapan apa pun harus diikuti pemahaman mengenai perguruan tinggi dan 

sebelum  lulus alangkah baiknya anak mencari informasi sebanyak-

banyaknya tentang perguruan tinggi agar mempunyai kesiapan yang matang. 
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Bagi anak nelayan sebaiknya mereka menggunakan cara-cara yang jujur, fair 

dan semangat berprestasi yang tinggi, meningkatkan output potensi optimal 

yang dimiliki sehingga nantinya mereka siap berkompetisi dalam studi di 

perguruan tinggi maupun setelah lulus dari perguruan tinggi. 

2. Alangkah baiknya orangtua yang mempunyai anak kelas XII SMA, diharapkan 

dapat mengarahkan dan memberikan semangat kepada anak untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi karena sekolah pada jenjang SMA sebenarnya 

dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

3. Sekolah, khususnya guru agar memberikan motivasi kepada siswa untuk 

dapat melanjutkan studi dengan cara memberikan strategi belajar yang benar, 

memberikan informasi tentang program studi, status, akreditasi perguruan 

tinggi, dan beasiswa bagi yang membutuhkan. 
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Lampiran 1 
DAFTAR INFORMAN 

 
 

1. Nama   : Bela  
Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi 
Alamat  : RT 02 RW 13 Suradadi  
 

2. Nama   : Dian  
Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA Negeri Pangkah Tegal 
Alamat  : RT 02 RW 13 Suradadi  
 

3. Nama   : Susi  
Usia   : 19 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA Muhammadiyah Suradadi 
Alamat  : RT 01 RW 14 Suradadi  

 
4. Nama   : Umar  

Usia   : 19 tahun 
Agama   : Islam  

 Pendidikan Terakhir  : SMA N 1 Kramat Tegal 
Alamat  : RT 01 RW 14 Suradadi  

 
5. Nama   : Nurmalita 

Usia   : 19 tahun 
Agama   : Islam 
Pendidikan Terakhir  : SMA Muhammadiyah Suradadi 
Alamat  : RT 01 RW 14 Suradadi  
 

6. Nama   : Arief  
Usia   : 17 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi  

 Alamat   : RT 01 RW 14 Suradadi  
 

7.   Nama              : Aenun  
Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi  

 Alamat   : RT 03 RW 15 Suradadi  
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        8. Nama   : Andri  
Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA Muhammadiyah Suradadi  

 Alamat   : RT 03 RW 15 Suradadi  
 
        9. Nama   : Siti  

Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi  

 Alamat   : RT 01 RW 14 Suradadi  
 
      10. Nama   : Fajar  

Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMK Muhammadiyah Suradadi  

 Alamat   : RT 03 RW 15 Suradadi  
 
       11. Nama   : Desi  

Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi  

 Alamat   : RT 01 RW 14 Suradadi  
 
      12. Nama   : Dyah 

Usia   : 17 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMK Muhammadiyah Suradadi 

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi  
 
      13. Nama   : Rima 

Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi  

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi  
      
      14. Nama   : Dedi  

Usia   : 18 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA NU Suradadi  

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi  
 
      15. Nama   : Shanti 
            Usia   : 20 tahun 
            Agama   : Islam 
            Pendidikan Terakhir : SMA Muhammadiyah 
            Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi 
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      16. Nama   : Wasingun   
Usia   : 45 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMP 

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi 
  
     17.  Nama   : Supratmi  

Usia   : 42 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMP  

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi  
  
     18.  Nama   : Marhupi  

Usia   : 50 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SD  

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi  
 
     19.  Nama   : Partih  

Usia   : 48 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMP  

 Alamat   : RT 02 RW 14 Suradadi  
 
      20. Nama   : Tarsidjan  

Usia   : 58 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA  

 Alamat   : RT 04 RW 14 Suradadi  
  
      21. Nama   : Komarudin 

Usia   : 38 tahun 
Agama   : Islam  
Pendidikan Terakhir  : SMA  

 Alamat   : RT 03 RW 14 Suradadi  
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Lampiran 2 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

KESIAPAN MASYARAKAT MEMASUKI PERGURUAN TINGGI (STUDI 
PADA ANAK NELAYAN DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI 
KABUPATEN TEGAL) 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

   Pendidikan :  

   Alamat  : 

Anak Nelayan 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana kesiapan saudara untuk masuk perguruan tinggi? 

2. Darimana saudara mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi? 

3. Informasi apa yang saudara dapatkan tentang perguruan tinggi? 

4. Dengan siapa saudara masuk tes perguruan tinggi? 

5. Apakah saudara mengikuti bimbingan belajar untuk tes masuk perguruan tinggi? 

6. Dimana saudara mengikuti bimbingan belajar tersebut? 

7. Perguruan tinggi mana yang saudara pilih? 

8. Mengapa saudara memilih perguruan tinggi tersebut? 

9. Bidang studi apa yang akan saudara pilih? 

10. Mengapa saudara memilih bidang studi tersebut? 

11. Apa yang saudara ketahui tentang perguruan tinggi? 

12. Apa pendapat saudara mengenai perguruan tinggi? 
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13. Siapa yang menyarankan saudara masuk perguruan tinggi? 

14. Bagaimana prestasi saudara waktu disekolah? 

15. Siapa yang membiayai saudara untuk masuk perguruan tinggi? 

16. Darimana saudara memperoleh biaya masuk perguruan tinggi? 

17. Apakah pekerjaan orang tua dapat memenuhi kebutuhan saudara termasuk 
kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? 

18. Apakah orang tua menganggarkan biaya untuk pendidikan saudara secara 
khusus? 

19. Bagaimana orang tua saudara mengalokasikan dana guna pendidikan keluarga 
saudara? 

20. Siapa yang memberikan motivasi kepada saudara untuk masuk perguruan 
tinggi?  

21. Apa motivasi saudara masuk perguruan tinggi? 

22. Siapa yang mendorong saudara masuk perguruan tinggi? 

23. Apa tujuan saudara masuk keperguruan tinggi? 

24. Apa harapan saudara jika masuk perguruan tinggi? 

25. Apa yang menjadi alasan saudara masuk perguruan tinggi?  

26. Apakah teman saudara banyak yang masuk keperguruan tinggi? 

27. Apa dukungan yang diberikan oleh teman saudara mengenai keinginan saudara 
untuk masuk keperguruan tinggi? 

28. Mengapa saudara ingin melanjutkan pendidikan  keperguruan tinggi? 

29. Kenapa saudara tidak membantu pekerjaan orang tua saudara yang sebagi 
nelayan? 

30. Sebagai anak nelayan, apakah menurut saudara pendidikan itu penting? 

31. Apakah orang tua memberikan motivasi kepada saudara untuk masuk 
perguruan tinggi? 

32. Apa motivasi yang diberikan orang tua kepada saudara? 

33. Mengapa saudara tidak ikut pelatihan saja? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

KESIAPAN MASYARAKAT MEMASUKI PERGURUAN TINGGI (STUDI 
PADA ANAK NELAYAN DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI 
KABUPATEN TEGAL) 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

   Umur  : 

   Alamat  : 

Orang Tua Anak Nelayan 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa pekerjaan bapak/ibu? 

2. Berapa pendapatan bapak/ibu? 

3. Berapa tanggungan keluarga bapak/ibu? 

4. Apakah anda keberatan dengan jumlah tanggungan bapak/ibu terhadap anak 

yang sedang menempuh pendidikan tinggi? 

5. APa  pendidikan terakhir bapak/ibu? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui berbagai macam perguruan tinggin yang ada di 

Indonesia? Jika iya sebutkan? 

7. Bagaimana persepsi orang tua tentang pentingnya pendidikan tinggi bagi anak? 

8. Apakah bapak/ibu memberikan motivasi kepada anak anda dalam dunia 

pendidikan, terutama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Mengapa? 

9. Apakah bapak/ibu membedakan kesempatan pendidikan untuk anak perempuan 

dan laki-laki? 

10. Apakah ada keinginan untuk memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak-

anak bapak/ibu? 

a. Jika iya, apakah ada pembedaan terhadap anak laki-laki dengan anak 

perempuan? 
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b. Jika tidak, mengapa? 

11. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan bapak/ibu ketika mengijinkan anak 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? 

12. Adakah alasan khusus yang bapak/ibu berikan kepada anak dalam memilih 

jurusan di perguruan tinggi? Jika ada sebutkan dan jelaskan? 

13. Jika bapak/ibu memberikan kesempatan anak melanjutkan ke perguruan tinggi, 

adakah harapan khusus yang bapak/ibu inginkan daria anak anda? 

Jika ada sebutkan? Jika tidak, apa yang menjadi alasan bapak/ibu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99

INSTRUMEN PENELITIAN 

KESIAPAN MASYARAKAT MEMASUKI PERGURUAN TINGGI (STUDI 
PADA ANAK NELAYAN DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI 
KABUPATEN TEGAL) 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas informan 

Nama  :  

Jenis Kelamin : 

   Pendidikan : 

   Alamat  : 

Teman Pergaulan 

Daftar Pertanyaan   

1. Apakah pendidikan yang anda tempuh sekarang? 

2. Apakah anda melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? 

3. Bagaimanakah menurut anda pendidikan di perguruan tinggi? 

4. Apakah ketika teman anda melanjutkan pendidika ke perguruan tinggi, dia 

meminta pendapat kepada anda? 

a. Jika iya, pendapat seperti apa? 

b. Jika tidak, mengapa? 

5. Apakah ketika anda memberikan masukan kepada teman anda, anda 

mempertimbangkan aspek apa saja yang anda atau teman anda sukai? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

KESIAPAN MASYARAKAT MEMASUKI PERGURUAN TINGGI (STUDI 
PADA ANAK NELAYAN DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI 
KABUPATEN TEGAL) 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas informan 

Nama  :  

Jenis Kelamin : 

   Pendidikan : 

   Alamat  : 

Perangkat Desa 

Daftar Pertanyaan 

1. Adakah program pemerintah (desa) yang mendukung anak nelayan (tidak 

mampu) untuk menlanjutkan pendidikan  ke perguruan tinggi ? Kalau ada, 

bentuknya seperti apa ? 
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RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

KESIAPAN MASYARAKAT MEMASUKI PERGURUAN TINGGI (STUDI PADA ANAK NELAYAN 

DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL) 
No Tujuan Indikator Pertanyaan Pengumpulan 

Data Subyek 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengatahui kesiapan 

anak nelayan 

memasuki perguruan 

tinggi di Desa 

Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten 

Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental, 

intelektual, dan 

emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Bagaimana kesiapan saudara 

untuk masuk perguruan tinggi? 

35. Darimana saudara mendapatkan 

informasi tentang perguruan 

tinggi? 

36. Informasi apa yang saudara 

dapatkan tentang perguruan 

tinggi? 

37. Dengan siapa saudara masuk tes 

perguruan tinggi? 

38. Apakah saudara mengikuti 

bimbingan belajar untuk tes 

masuk perguruan tinggi? 

39. Dimana saudara mengikuti 

bimbingan belajar tersebut? 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan anak 

nelayan 

memasuki 

perguruan tinggi
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Daya dukung 

ekonomi dan 

lingkungan. 

 

 

40. Perguruan tinggi mana yang 

saudara pilih? 

41. Mengapa saudara memilih 

perguruan tinggi tersebut? 

42. Bidang studi apa yang akan 

saudara pilih? 

43. Mengapa saudara memilih 

bidang studi tersebut? 

44. Apa yang saudara ketahui 

tentang perguruan tinggi? 

45. Apa pendapat saudara mengenai 

perguruan tinggi? 

46. Siapa yang menyarankan 

saudara masuk perguruan tinggi? 

47. Bagaimana prestasi saudara 

waktu disekolah? 

48. Siapa yang membiayai saudara 

untuk masuk perguruan tinggi? 

49. Darimana saudara memperoleh 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui faktor-

faktor yang 

mendukung  

anak nelayan dalam 

memasuki perguruan 

tinggi di Desa 

Suradadi Kecamatan 

Suradadi Kabupaten 

Tegal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alasan, tujuan, 

keinginan, 

harapan, dan 

dorongan. 

 

biaya masuk perguruan tinggi? 

50. Apakah pekerjaan orang tua 

dapat memenuhi kebutuhan 

saudara termasuk kebutuhan 

untuk melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi? 

51. Apakah orang tua 

menganggarkan biaya untuk 

pendidikan saudara secara 

khusus? 

52. Bagaimana orang tua saudara 

mengalokasikan dana guna 

pendidikan keluarga saudara? 

53. Siapa yang memberikan motivasi 

kepada saudara untuk masuk 

perguruan tinggi?  

54. Apa motivasi saudara masuk 

perguruan tinggi? 

55. Siapa yang mendorong saudara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi dan 

motivasi anak 

nelayan 

memasuki 

perguruan tinggi
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masuk perguruan tinggi? 

56. Apa tujuan saudara masuk 

keperguruan tinggi? 

57. Apa harapan saudara jika masuk 

perguruan tinggi? 

58. Apa yang menjadi alasan 

saudara masuk perguruan tinggi? 

59. Apakah teman saudara banyak 

yang masuk keperguruan tinggi? 

60. Apa dukungan yang diberikan 

oleh teman saudara mengenai 

keinginan saudara untuk masu 

keperguruan tinggi? 

61. Mengapa saudara ingin 

melanjutkan pendidikan  

keperguruan tinggi? 

62. Kenapa saudara tidak membantu 

pekerjaan orang tua saudara 

yang sebagi nelayan? 
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63. Sebagai anak nelayan, apakah 

menurut saudara pendidika itu 

penting? 

64. Apakah orang tua memberikan 

motivasi kepada saudara untuk 

masuk perguruan tinggi? 

65. Apa motivasi yang diberikan 

orang tua kepada saudara? 

66. Mengapa saudara tidak ikut 

pelatihan saja? 
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Lampiran 5 
 

 
Gambar 1. Kondisi rumah anak nelayan dari keluarga mampu (Sumber: Weni). 

 

 
Gambar 2. Kondisi rumah anak nelayan dari keluarga menengah (Sumber: 
Weni). 
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Gambar 3. Kondisi rumah anak nelayan dari keluarga kurang mampu (Sumber: 
Weni).  

 

 
Gambar 4. Kegiatan informan Umar  yang sedang membantu pekerjaan orang 
tua di rumah (Sumber: Weni). 
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Gambar 5. Kegiatan orang tua informan Bela yang sedang menimbang 
tangkapan dari nelayan (Sumber: Weni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Orang tua informan Bela sepulang dari melaut (Sumber: Weni). 
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Lampiran 6 
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