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SARI 

Oktama, Reddy Zaki. 2013. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap 

Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan di Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. R. Sugiyanto, SU, 

Pembimbing II: Drs. Sunarko, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Anak, Nelayan 

 

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang adalah 

salah satu kelurahan yang memiliki jumlah nelayan terbesar di Kabupaten 

Pemalang. Kondisi masyarakat nelayan di Kelurahan Sugihwaras tidak jauh 

berbeda dengan masyarakat nelayan lain di Indonesia yang identik dengan 

kemiskinan dan pendidikan yang rendah, hal ini tentunya akan berpengaruh 

terhadap tingkat pendidikan yang dimiliki anak mereka. Masalah ketersediaan 

biaya untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi sosial dan 

ekonomi orang tua. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara kondisi sosial terhadap tingkat pendidikan anak, (2) mengetahui 

apakah terdapat pengaruh antara kondisi ekonomi terhadap tingkat pendidikan 

anak, (3) mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap 

tingkat pendidikan anak keluarga nelayan di Kelurahan Sugihwaras. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi seluruh kepala 

keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang ada di Kelurahan 

Sugihwaras yang berjumlah 852 KK. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

combined sampling ,(purposive, proporsional, random sampling) yaitu 

pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, seimbang dan acak, maka diperoleh 

sebanyak 85 KK sebagai sampel dengan kriteria keluarga nelayan yang 

mempunyai anak usia sekolah diambil dengan jumlah persentase sama banyak, 

secara acak sebanyak 10% dari keseluruhan jumlah populasi. variabelnya adalah: 

(1) Kondisi sosial keluarga, (2) Kondisi ekonomi keluarga, (3) Tingkat pendidikan 

anak, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase (DP) dan 

Analisis regresi berganda yang diolah menggunakan model SPSS 16.   

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara 

kondisi sosial keluarga dengan tingkat pendidikan anak dengan t hitung sebesar 

2.240, sedangkan kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pendidikan anak dengan t hitung sebesar 3.362, jika dilihat dalam 

uji hipotesis secara parsial karena t hitung lebih besar dari t tabel 1.989. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial keluarga terhadap 

tingkat pendidikan anak nelayan sebesar 5,8%, artinya variasi kondisi sosial 

mampu menjelaskan variasi tingkat pendidikan anak sebesar 5,8% (2) Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga terhadap tingkat 

pendidikan anak nelayan sebesar 12,1%, artinya variasi kondisi ekonomi mampu 

menjelaskan variasi tingkat pendidikan anak sebesar 12,1%. (3) Kondisi sosial 

ekonomi berpengaruh sebesar 23,2% artinya kondisi sosial ekonomi secara 
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bersama-sama berpengaruh sebesar 23,2% terhadap tingkat pendidikan anak di 

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, sedangkan sisanya 76,8% 

merupakan faktor lain seperti aksesbilitas, motivasi, lingkungan dan masih banyak 

lagi yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan: (1) Orang tua 

memegang peranan yang penting terhadap pendidikan anak, jadi sebagai orang tua 

harus membimbing ,mendukung dan memperhatikan pentingnya pendidikan anak. 

orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menyuruh anak bekerja 

setelah tamat dari Pendidikan Dasar, diutamakan anak dapat sekolah minimal 

sampai ke tingkat Pendidikan Menengah karena dangan pendidikanlah anak  akan 

lebih membantu orang tua. (2) Orang tua sebaiknya meningkatkan pendapatannya 

dengan cara bekerja lebih giat lagi dan mencari pekerjaan tambahan/sampingan, 

melalui pelatihan-pelatihan yang ada atau pendidikan informal agar 

pendapataannya bisa bertambah untuk mencukupi kebutuhan. (3) Untuk 

meningkatkan tingkat pendidikan di lokasi penelitian, perlu diadakan program 

penyuluhan pendidikan dari Pemerintah Daerah setempat melalui Program Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar, serta baik bagi Pemerintah  Daerah maupun masyarakat 

setempat dapat memberikan bantuan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu 

khususnya nelayan agar dapat menyekolahkan anaknya sampai Pendidikan 

Menengah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya alam yang melimpah belum tentu merupakan jaminan 

bahwa suatu Negara atau wilayah itu akan makmur, bila pendidikan sumber 

daya manusianya kurang mendapat perhatian. Upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia merupakan tugas bersama dan berjangka waktu yang 

panjang karena menyangkut pendidikan bangsa. 

Kabupaten Pemalang memiliki daerah perairan yang mempunyai potensi 

perikanan, disepanjang daerah pesisir mata pencaharian penduduk umumnya 

nelayan dan pedagang. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan 

keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang tersedia 

hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomi. Sehingga tidak ada 

pilihan lain bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir laut selain 

menjadi nelayan atau pedagang yang berhubungan dengan laut. 

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Pemalang 

yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu 

masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai 

karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di 

wilayah daratan. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat 

nelayan adalah memiliki struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja 

tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan 
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berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan 

hidup, terbuka dan ekpresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja 

berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum 

perempuan), dan berperilaku konsumtif (Kusnadi, 2009:39). 

Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi 

sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang komplek (Kusnadi, 

2009:27). Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum 

bersungguh-sungguh, persoalan sosial ekonomi dan budaya yang terjadi pada 

masyarakat nelayan cukup kompleks, sehingga penyelesainnya tidak seperti 

membalikkan telapak tangan. 

Masyarakat merupakan pelaku utama bagi pembangunan, maka 

diperlukan kualitas sumber daya manusia yang berpotensial, sehingga 

masyarakat dapat bergerak pada arah pembangunan untuk menuju cita-cita 

rakyat Indonesia, yaitu bangsa yang makmur dan berkepribadian yang luhur, 

terlebih lagi pada zaman yang semakin hari bertambah tuntutan yang harus 

dipenuhi diera modern ini maupun yang akan datang, masyarakat dituntut 

untuk mempunyai ketrampilan atau kompetensi dalam dirinya supaya dirinya 

menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi bangsa dan Negara, 

untuk menggali potensi yang dimiliki oleh manusia maka diperlukan adanya 

pendidikan. Dunia pendidikan memang dunia yang tidak pernah habis untuk 

diperbincangkan. Karena selama manusia itu ada, perbincangan tentang 

pendidikan akan tetap ada di dunia, sehingga mustahil manusia hidup tanpa 

pendidikan di dalamnya, kerena itu ada sebuah tanggung jawab untuk 
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mengetengahkan apa dan bagaimana pendidikan itu yang harus kita bagun dan 

konstruksi kalau kita masih ingin dianggap sebagai manusia. 

Pengertian pembangunan adalah pembangunan di segala bidang 

kehidupan, walaupun titik beratnya dibidang ekonomi, namun tidak 

mengabaikan sama sekali bidang-bidang lainnya. Pembangunan di bidang 

sosial budaya, khususnya di bidang pendidikan, menjadi tidak pernah habis 

dalam perbincangan pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Hal ini 

disebabkan bahwa tinggi rendahnya kualitas penduduk lebih ditentukan oleh 

keadaan pendidikannya. Semakin baik pendidikan seseorang, merupakan suatu 

diantara kemungkinan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional untuk 

meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang 

cerdas, maju, dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu setiap 

warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha 

mencerdaskan masyarakat yaitu dengan adanya program wajib belajar 

sembilan tahun dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Tujuannya adalah setiap warga mempunyai bekal dalam ilmu 

pengetahuan dan keterampilan sehingga mempunyai daya saing dalam 

kompetisi di masa globalisasi seperti sekarang ini. Hal tersebut juga dibenarkan 

oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud yang menyebutkan bahwa “Titik 

berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap 
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jenjang pendidikan serta memperluas kesempatan belajar pada jenjang 

pendidikan menengah yaitu dengan memperluas wajib belajar 6 tahun menjadi 

9 tahun, setaraf dengan Sekolah Menengah Pertama”. 

Dewasa ini masih banyak dijumpai adanya masalah pada sistem 

pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah banyak anak usia Pendidikan 

Dasar tidak lagi dapat melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Faktor utama yang biasa menjadi 

alasan masyarakat adalah mahalnya biaya pendidikan untuk Sekolah 

Menengah, sehingga para orang tua lebih cenderung menyekolahkan anaknya 

sampai pendidikan dasar saja. Faktor lainnya adalah masih kurang 

perhatiannya orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak 

mereka. Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya bekerja setelah tamat dari 

SD dan SMP, baik itu menjadi buruh atau  membantu orang tua melaut dan lain 

sebagainya. Hal ini juga tidak lepas dari pendapatan orang tua dan jenis 

pekerjaan pada lingkungan masyarakat tersebut. 

Masyarakat nelayan di Kelurahan Sugihwaras, menurut data Monografi 

Kelurahan Sugihwaras tahun 2011, wilayah Sugihwaras yang luasnya sekitar  

266,160 Ha dan penduduknya sebesar 16.517 jiwa ini, memiliki masalah yang 

cukup serius di bidang pendidikan, hal ini tergambar dari masih banyaknya 

warga Kelurahan Sugihwaras yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) saja. 

Sebanyak 5.708 warga tamat Sekolah Dasar (SD) dan hanya 805 atau sekitar 

(15%) warga yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), data tersebut 

menunjukkan bahwa ada sekitar 4903 atau sekitar (85%)  warga di Kelurahan 
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Sugihwaras yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, sedangkan 

untuk pendidikan anak nya dari 5.539 anak usia sekolah hanya 2.736 anak yang 

mengenyam pendidikan, 1.148 (21%) Sekolah Dasar, 856 (15%) Sekolah 

Menengah Pertama, 732 (13%) Sekolah Manegah Atas, (Monografi Desa 

Tahun 2011). Banyaknya warga Kelurahan Sugihwaras yang tidak 

menyelesaikan pendidikan dasar menunjukkan bahwa  masih rendahnya angka 

partisipasi mereka di bidang pendidikan, khususnya dalam ketuntasan wajib 

belajar 9 tahun. Mayoritas perekonomian masyarakat nelayan di Kelurahan 

Sugihwaras juga masih tergolong rendah, hal ini tergambar dari masih 

banyaknya masyarakat nelayan Kelurahan Sugihwaras yang kurang sejahtera. 

Tabel 1.1 Tahapan Kelurga Sejahtera Kelurahan Sugihwaras 

Tahapan KK Persentase 

Prasejahtera 2459 60.55 

Sejahtera I 1166 28.72 

Sejahtera II 262 6.45 

Sejahtera III 158 3.89 

Sejahtera III Plus 16 0.39 

Jumlah 4061 100 

Sumber: Monografi Desa Tahun 2012 

Pembahasan di atas menunjukan bahwa pendidikan anak di Kelurahan 

Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang masih tergolong 

rendah dan kurang sejahtera. Penulis berasumsi bahwa rendahnya tingkat 

pendidikan anak berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi nelayan di 

Kelurahan Sugihwaras. Melihat dari relita yang ada maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam tentang bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi 

terhadap rendahnya tingkat pendidikan anak masyarakat nelayan di pesisir 

pantai utara khususnya di Kelurahan Sugihwaras dengan mengambil judul  
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“PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT 

PENDIDIKAN ANAK KELUARGA NELAYAN DI KELURAHAN 

SUGIHWARAS KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN 

PEMALANG“  hal ini disebabkan karena di Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang penduduknya sebagian besar 

sebagai nelayan dengan jumlah pendidikan anaknya yang rendah. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh antara kondisi sosial keluarga nelayan terhadap tingkat 

pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang? 

2. Adakah pengaruh antara kondisi ekonomi keluarga nelayan terhadap tingkat 

pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang? 

3. Seberapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan terhadap 

tingkat pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh antara kondisi sosial keluarga nelayan 

terhadap tingkat pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan 

Pemalang Kabupaten Pemalang. 



7 

 

 

2. Mengetahui apakah ada pengaruh antara kondisi ekonomi keluarga nelayan 

terhadap tingkat pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan 

Pemalang Kabupaten Pemalang. 

3. Mengetahui berapa besar pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap tingkat 

pendidikan anak nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berpijak pada tujuan penelitain yang telah dipaparkan diatas, diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diaktualisasikan  

secara aplikatif dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan sosial 

masyarakat khususnya di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai calon guru yang akan mengemban tugas dan tanggung jawab 

yang besar penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan 

tugas besar dimasyarakat nantinya. 

b. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berfikir kritis 

guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-

masalah pendidikan. 

c. Penelitian ini sangat berguna sebagai bahan dokumentasi dan penambah 

wawasan sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dengan wawasan 

lebih luas baik secara teoritis maupun praktis. 
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2. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi khususnya masyarakat nelayan di Kelurahan 

Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tentang apa yang 

seharusnya dilakukan oleh masyarakat nelayan terhadap pendidikan formal. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Bagi lembaga pendidikan terutama Fakultas Ilmu Sosial UNNES, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melengkapi 

perpustakaan dan sebagai bahan dokumenter.  

E. Penegasan Istilah 

Tujuan penegasan istilah adalah untuk memberikan batasan ruang 

lingkup atau pengertian-pengertian dari istilah-istilah dalam judul agar mudah 

dipahami serta untuk menghindarkan salah persepsi terhadap judul ini. Ada 

beberapa istilah yang perlu ditegaskan yaitu: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda 

dengan kekuasaan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan 

memaksakan kepentingan (Uwe Becker dalam http://carapedia.com/ 

pengertian definisi pengaruh info2117.html). Dalam penelitian ini yang 

dimaksudkan pengaruh yaitu pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap 

tingkat pendidikan anak keluarga nelayan di Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang. 

2.  Sosial Ekonomi 

http://carapedia.com/%20pengertian%20definisi%20pengaruh%20info2117.html
http://carapedia.com/%20pengertian%20definisi%20pengaruh%20info2117.html
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Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) dalam penelitian 

Maftukhah (2007) adalah kedudukan atau posisi sesorang dalam kelompok 

manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat 

pendidikan, umur, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. 

Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan kondisi sosial dan 

kondisi ekonomi adalah 

a. Kondisi sosial adalah latar belakang suatu keluarga yang dipandang dari 

umur dan tingkat pendidikan orang tua,  

b. Kondisi ekonomi adalah latar belakang suatu keluarga dipandand dari 

pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan kekayaan yang 

dimilikinya. 

3. Tingkat pendidikan 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, 

tingkat  (jenjang) pendidikan formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud 

tingkat (jenjang) pendidikan anak adalah sampai sejauh mana tingkat 

pendidikan formal yang ditempuh anak dari keluarga nelayan yaitu 

pendidikan dasar (SD/MI) atau (SMP/MTS), pendidikan menengah 

(SMA/Sederajat) dan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) 

4. Anak 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang  belum mencapai 

umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Jadi dalam penelitian ini yang di 
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maksud dengan anak adalah anak dari keluarga nelayan yang memilki 

jenjang pendidikan tertinggi dan belum berusia 21 tahun. 

5. Keluarga 

Keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya seisi rumah 

(Depdikbud, 1993:413).  

6. Nelayan 

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan. (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang 

Perikanan). 

F. Sistematika Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi berisi: Halaman judul, sari, pengesahan, 

moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, yang 

menguraikan tentang alasan-alasan penelitian, penegasan istilah, permasalahan, 

tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi. 

Bab II. Landasan teori, berisi tentang landasan-landasan teoritis 

mengenai dalil atau teori-teori yang menjadi dasar dari pembahasan. 

Bab III. Metodologi Penelitian, berisi tentang populasi, sampel, variabel 

penelitian, tekhnik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang uraian hasil 

penelitian yang berupa data-data primer dan sekunder bersifat kuantitatif dan 
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kualitatif, yang kemudian dianalisis dan di deskripsikan sesuai dengan metode 

analisis yang digunakan. 

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran, simpulan berisi ringkasan 

jawaban atas permasalahan penelitian, saran berisi uraian yang berupa harapan 

dan tujuan dari penelitian. Bagian terakhir skripsi berisi daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Kondisi Sosial Ekonomi  

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, 

ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial 

ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi sesorang 

dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, usia,  jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang 

dimiliki. 

Menurut Soerjono Soekanto (2001) sosial ekonomi adalah posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan 

pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya 

dengan sumber daya. Sedangkan menurut Bintarto (1977) dalam Fandi 

mengemukakan tentang pengertian kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah 

suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau 

mengurangi kesulitan hidup, dangan lima parameter yang dapat di gunakan 

untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian 

keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, Usia, tingkat 

pendapatan, pemilikan kekayaan dan jenis tempat tinggal.  
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B. Faktor-Faktor yang Menentukan Kondisi Sosial Ekonomi dan 

Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendidikan Anak 

Berdasarkan kodratNya manusia dilahirkan memiliki kedudukan yang 

sama dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap manusia 

yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai status atau 

kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi 

rendahnya keadaan sosial ekonomi di masyarakat, diantaranya tingkat 

pendidikan, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan 

tempat tingal, pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok 

dari komunitasnya,merujuk pada hasil penelitian Lorenzia (2003), diketahui 

bahwa proporsi pendapatan, persepsi pendidikan dan jumlah tanggungan 

keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan anak, maka dalam 

kajian penelitian ini akan dibatasi empat faktor yang melatarbelakangi kondisi 

sosial ekonomi keluarga nelayan yang berpengaruh terhadap tingkat 

pendidikan anak yaitu latar belakang pendidikan orang tua, umur orang tua, 

pendapatan dan pengeluaran keluarga serta  kepemilikan kekayaan. 

1. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU 

RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1). Secara formal pendidikan yang ada di 
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Negara kita, sering disebut sebagai pendidikan nasional yang bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU RI 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 3). Sedangkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu 

kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat 

(Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor: 23 Tahun 2002   

pasal 1).  

Pada keluarga nelayan yang kebanyakan berada di daerah pedesaan, 

pada umumnya tingkat pendidikannya rendah yaitu lulusan SD dan juga 

lulusan SMP dan bahkan ada juga yang tidak pernah sekolah. Tanpa 

menutup kemungkinan ada yang sekolah sampai tingkat menengah keatas 

bagi mereka yang tergolong mampu. Pada keluarga yang mampu dalam 

kondisi ekonominya biasanya termotivasi untuk menyekolahkan anaknya 

hingga pendidikan tinggi ataupun setidaknya lebih tinggi daripada 

pendidikan orang tuanya. 

Pendidikan orang tua disini adalah pendidikan formal, yaitu sampai 

pendidikan formal apa yang telah ditempuh oleh nelayan berupa SD, SMP, 

SMA, Perguruan Tinggi. Latar belakang pendidikan nelayan ini 

berpengaruh pada keberhasilan pendidikan anaknya, orang yang tingkat 

pendidikannya tinggi akan mempunyai wawasan yang jauh kedepan tentang 
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pendidikan anaknya dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. 

Pendidikan orang tua juga berpengaruh pada gagasan dan kemampuan 

berfikir orang tua. Orang tua yang berpendidikan tinggi akan mempunyai 

gagasan atau pemikiran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan bagi 

anaknya. 

2. Usia atau Umur Orang tua 

Umur adalah individu yang terhitung mulai saat di lahirkan sampai 

saat beberapa tahun. Semakin cukup umur tingkat pematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja dari segi 

kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada 

orang yang belum cukup tinggi kedewasaanya. Hal ini sebagai akibat dari 

pengalaman jiwa (Nursalam, 2001 dalam dalam Waedi, 2009:18). 

Umur adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam 

urutan perkembangan. Umur mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang 

semakin bertambah umur seseorang semakin bertambah pula pengalaman 

dan pengetahuan yang di perolehnya (Hurlock, 2004 dalam Waedi, 

2009:19). 

Usia adalah waktu yang mengukur waktu berdasarkan satu benda atau 

mahluk hidup maupun mati misalnya umur manusia dikatakan 15 tahun 

diukur sejak dia lahir sehingga waktu umur itu dihitung, oleh karena itu 

umur itu diukur dari mulai dia lahir sampai sekarang ini (Weliono, 2002 

dalam Fandi, 2012). 
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Menurut Hurlock (1996) dalam Waedi (2009:20), batasan usia bagi 

tiap masa perkembangan: 

a. Prenatal 

b. 0-2 minggu , orok (infancy) 

c. 2 minggu – 2 tahun, bayi (babyhood) 

d. 2-6 tahun, anak-anak awal (early childhood) 

e. 6-12 tahun, anak-anak akhir (late childhood) 

f.  12-14 tahun, pubertas (puberty) 

g. 14-17 tahun, remaja awal (early adolesscene) 

h. 17-21 tahun, remaja akhir (late adolescene) 

i.   21-40 tahun, dewasa awal (early adulthood) 

j.   40-60 tahun, setengah baya (middle age/adulthood) 

k. 60 tahun ke atas, tua (senescene) 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka usia atau umur orang 

tua dapat menentukan bagaimana cara befikir sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan pengalaman yang di perolehnya tentang bagaimana 

pendidikan anak mereka. Selain itu semakin tua umur orang tua semakin 

rendah pula beban tanggungan yang ditanggung, sehingga akan 

memberikan ruang yang lebih untuk berfikir tentang pendidikan anaknya 

tidak hanya memikirkan kondisi ekonomi keluarganya. 

3. Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga  

a. Pendapatan Keluarga                             

 Tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau 
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barang yang dihasilkan oleh segenap orang yang merupakan balas jasa 

untuk faktor-faktor produksi (BPS, 2006:8).  Ada 3 sumber penerimaan 

rumah tangga yaitu:  

1) Pendapatan dari gaji dan upah yaitu balas jasa terhadap kesediaan 

orang menjadi tenaga kerja 

2) Pendapatan dari asset produktif yaitu asset yang memberikan 

pemasukan atas balas jasa penggunaanya 

3) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah 

pendapatan yang di terima bukan sebagai balas jasa atau input yang di 

berikan 

Pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu:  

1) Pendapatan pokok  

Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan 

diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat 

rutin. 

2) Pendapatan sampingan  

Pendapatan sampingan yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang 

mempunyai pendapatan sampingan.  

3) Pendapatan lain-lain  

Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang berasal dari 

pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, 

pendapatan bukan dari usaha. 
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Menurut Sunardi dan Evers (1982:20) menyebutkan bahwa 

“pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa barang maupun uang 

baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai dengan 

sejumlah uang atau harga yang berlaku saat itu”. Uang atau barang tidak 

langsung kita terima sebagai pendapatan tanpa kita melakukan suatu 

pekerjaan baik itu berupa jasa ataupun produksi. Pendapatan ini digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup. Oleh 

karena itu, setiap orang harus bekerja demi kelangsungan hidupnya dan 

tanggungjawabnya seperti istri dan anak-anaknya. 

Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil yang diterima seseorang 

karena orang itu bekerja dan hasilnya bisa berupa uang atau barang. 

Pendapatan orang tua adalah hasil yang diterima orang tua dari hasil 

bekerja, baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan yang 

berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang. Sedangkan pendapatan 

keluarga adalah semua hasil yang diterima seluruh anggota keluarga dari 

bekerja baik dari pekerjaan pokok maupun pekerajaan sampingan berupa 

uang atau barang yang dapat di nilai dengan uang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan keluarga oleh Sunardi 

dan Evers (1982:98-100) adalah: 

1) Pekerjaan 

Pekerjaan akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan, apakah jauh 

dari pekerjaan tersebut dalam lahan basah, dalam arti lahan basah yang 
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bisa cepat mendapatkan uang atau dalam lahan yang sulit untuk 

memperoleh uang yang biasa disebut lahan kering. 

2) Pendidikan 

Tingkat pendidikan akan berpengaruh pula pada pendapatan. 

Dalam jenis pekerjaan yang sama, yeng memerlukan pikiran untuk 

mempekerjakannya, tentunya orang yang memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi akan lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Hal demikian tentunya 

akan berpengaruh pada penghasilan. 

3) Jumlah anggota keluarga 

Jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap perolehan 

pendapatan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang bekerja 

semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh keluarga, namun akan 

terjadi sebaliknya bila yang bekerja sedikit sedang upah yang diterima 

sedikit, sedangkan jumlah tanggungan banyak tentunya akan 

memberatkan. 

Besar kecilnya tingkat pendapatan akan berpengaruh pada 

kelangsungan pendidikan anak, karena pendidikan membutuhkan biaya. 

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikannya. 

Pendapatan seorang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda 

sesuai dengan pekerjaan, pendidikan dan jumlah anggota keluarganya. 

Menurut BPS pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi pendapatan 

NO Klasifikasi Pendapatan Jumlah Pendapatan 

1. Pendapatan sangat tinggi > Rp. 3.000.000,- 

2. Pendapatan tinggi Rp. 2.400.000,- – Rp.3.000.000,- 

3. Pendapatan menengah Rp. 1.700.000,- – Rp. 2.399.000,- 

4. Pendapatan sedang Rp. 1.000.000,- – Rp. 1.699.000,- 

5. Pendapatan rendah < Rp. 1.000.000,- 

Sumber: Kecamatan Pemalang dalam Angka, 2012 

b. Pengeluaran Keluarga 

Pengeluaran adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk 

semua barang atau jasa yang di peroleh secara pembelian baik baik tunai 

maupn kredit oleh rumah tangga tersebut, tetapi tidak untuk keperluan 

usaha maupun investasi. Oleh karena itu pengeluaran untuk tabungan , 

asuransi jiwa, kontribusi dana pensiunan, investasi dan pemberian kepada 

pihak lain tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga. 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di bedakan menjadi 2 yaitu 

pengeluaran berupa makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi 

rumah tangga berupa makanan yang di  maksud dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) Pengeluaran runah tangga untuk bahan makanan, seperti: padi-padian, 

umbi-umbian, daging, ikan laut, ikan air tawar/tambak, kacang-

kacangan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak 

2) Pengeluaran rumah tangga untuk makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau seperti: makanan jadi, bahan minuman/minuman tidak 

beralkohol, tembakau dan minuman beralkohol 
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Pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan makanan yang di 

maksud dalam penelitian ini antara lain: 

1) Pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar seperti: sewa 

rumah, kontrak rumah, upah pembantu rumah tangga, semen, cat, air 

minum pikulan atau PAM, listrik, kipas angin, gas elpiji, sabun cuci 

dan lain-lain. 

2) Pengeluaran sandang, seperti: kemeja, celana, pembalut wanita, emas 

perhiasan yang sifatnya bukan investasi. 

3) Pengeluaran konsumsi kesehatan, seperti: obat batuk, biaya dokter, 

pasta gigi, sabun mandi, sampo, biayagunting rambut dan lain-lain. 

4) Pengeluaran komssumsi pendidikan, rekreasi dan olahraga seperti: 

uang sekolah, buku tulis, penggaris, koran, majalah, bioskop, sepeda 

anak, TV dan lain-lain. 

5) Pengeluaran konsumsi transportasi dan komunikasi, seperti: sepeda, 

motor,  mobil, bensin, solar, busi, ban, HP dan lain-lain (BPS, 

Pedoman Pencacahan SPDT12-K).  

Bagi keluarga yang kemampuan ekonominya tinggi cenderung 

lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan 

makan akan lebih diperhatikan dengan makanan yang bergizi. Demikian 

pula dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, orang tua akan 

berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Setiap 

keluarga memiliki pengeluaran yang berbeda satu sama lain tergantung 

pada pendapatan yang diperolehnya. Semakin besar pendapatan bisaanya 
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semakin besar pula pengeluaran yang dikeluarkannya. Artinya besar 

pendapatan berbanding linear dengan besarnya pengeluaran. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak pula yang diinginkan dalam pemenuhan 

kebutuhan.  

Pada golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi bisa dengan 

mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa untuk ditabung 

ataupun untuk diinvestasikan sebagai tabungan masa depan. Sebagai 

keluarga berpenghasilan tinggi, akan mampu melakukan apa saja dalam 

pengeluaran, karena pendapatannya lebih dari cukup untuk pemenuhan 

kebutuhan pokok. Dalam hal pengeluaran, keluarga berpenghasilan 

sedang lebih terarah karena pendapatan yang mereka peroleh cukup 

untuk mencukupi kebutuhan dan apabila sisa bisa ditabung untuk hari 

esok. Sedangkan pada golongan keluarga berpenghasilan rendah hanya 

bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan terkadang 

kurang.  

Dalam masyarakat nelayan umumnya berpenghasilan rendah 

karena faktor budaya masyarakat yang masih rendah, sehingga sering 

berkembang budaya hutang piutang dengan tetangga ataupun anak 

saudara dan proses membayarnya ketika sanak saudara atau tetangga itu 

membutuhkan. 

4. Pemilikan Kekayaan 

Kekayaan dapat diartikan sebagai pemilikan barang-barang yang 

bersifat ekonomis atau yang memiliki nilai jual dan sebagai salah satu faktor 
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yang melatarbelakangi pelapisan sosial ekonomi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kekayaan keluarga dapat dilihat dari besar kecilnya rumah, 

perhiasan yang dipakai, fasilitas dalam kehidupannya, dan juga harta yang 

tak terlihat seperti tabungan atau investasi modal. Menurut Undang-undang 

No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi 

disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan 

merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan 

tabungan. Keluarga-keluarga yang tidak mampu akan membelanjakan 

sebagian besar bahkan seluruh pendapatannya untuk keperluan hidupnya. 

Individu yang berpendapatan tinggi akan melakukan tabungan lebih besar 

daripada individu yang berpendapatan rendah  

Semakin besar rumahnya dan semakin banyak pendapatan yang 

ditabung  semakin tinggi pula tingkat kekayaan seseorang, begitu juga 

sebaliknya. Bentuk kekayaan yang biasanya dimiliki seseorang berupa 

kendaraan bermotor baik itu motor maupun mobil, barang elektronik, 

barang-barang berharga seperti emas dan berlian, deposito, dan perahu.  

Menurut Svalastoga dalam penelitian  Maftukhah (2007), untuk 

mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya dapat dilihat 

dari: 
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a. Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, 

menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 

b. Kondisi fisik bangunan dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu. 

c. Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang di tempati 

pada umumnya semakin tinggi tingkat ekonomi. 

C. Teori Pendidikan 

Pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayatnya. Tanpa adanya pendidikan akan sangat 

mustahil lahirnya peradaban baru yang berkembang, sejahtera, bahagia, dan 

maju seperti apa yang dicita-citakan dalam pandangan hidup mereka, oleh 

karena itu pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan 

dari suatu masyarakat atau negara. Semakin tinggi cita-cita atau taraf kemajuan 

yang diinginkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan pengertian sederhana maka pendidikan dapat diartikan 

sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-

potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 

ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 2008:1-2). 

1. Sistem Pendidikan 

Salah satu pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh Zahara Idris 

dalam Ihsan (2008:108) sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas 

komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai 

sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak 
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sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (product). 

Suatu sistem pendidikan merupakan suatu model input output dari 

masyarakat dan ke masyarakat. Dimana sistem pendidikan menjadi 

jembatan antara masukan pendidikan ke hasil pendidikan. 

Sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem pendidikan 

nasional seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 pasal 1 dimana sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang salingterkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu jika dihubungkan 

dengan pembangunan nasional maka motor penggerak menuju tujuan 

pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang memiliki penunjang 

berupa tingkat pendidikan, pengetahuan, dan teknologi. 

2. Tujuan Serta Pentingnya Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

dalam peranannya di dalam masyarakat, pada masa yang akan datang baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sangat 

penting dalam kehidupan yang sifatnya mutlak, termasuk dalam kehidupan 

dari suatu bangsa dan negara. Melalui pendidikan yang diupayakan suatu 

bangsa atau negara dapat mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya sesuai 

dengan falsafah dan pandangan hidup negara yang dianutnya. Dengan kata 

lain bahwa pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan 

hidup suatu bangsa atau negara. Negara kita memiliki rumusan tujuan 

pendidikan nasional yang berbunyi: “Pendidikan nasional berdasarkan 
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Pancasila bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, 

beretos kerja, profesional, tanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani 

dan rohani”. 

Tujuan nasional tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

yang memiliki dasar filsafat Pancasila. Apabila dijabarkan maka tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk membangun kualitas manusia yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan 

hubungan dengan-Nya, sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila 

mempunyai semangat dan kecerdasan tinggi, berbudi pekerti luhur dan 

kepribadian yang antara kuat, cerdas dan terampil, dapat memelihara 

hubungan baik antara sesama manusia dan lingkungan, sehat jasmani dan 

rohani serta kesanggupan membangun diri serta masyarakatnya. 

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan dan berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Bab II Pasal 4 sebagai berikut: “Pendidikan 

Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 

dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. 
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Penjelasan di atas dangan jelas bahwa begitu pentingnya pendidikan 

bagi kehidupan manusia. Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan status sosial ekonomi keluarga. Terpenuhinya 

pendidikan seseorang merupakan modal untuk mengubah status sosial 

ekonominya agar menjadi lebih baik. 

3. Tingkat Pendidikan Formal 

Menurut Undang-Undang RI  No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada 

dasarnya jenjang pendidikan (tingkat pendidikan) adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 

Jenjang Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pandangan terhadap 

suatu yang datang dari luar. Orang yang mempunyai pandangan luas akan 

memberikan pandangan yang rasional daripada orang yang berpendidikan 

lebih rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Jadi jenjang pendidikan 

akan mempengaruhi sikap dan cara  pandang seseorang. Dalam Pasal 17 

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar, 

Pasal 18 Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Menengah, Pasal 19 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Pendidikan Tinggi, penjabarannya sebagai berikut: 

a. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Bentuk satuan pendidikan dasar yang 

menyelenggarakan program 6 tahunan terdiri atas Sekolah Dasar (SD) 
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dan Madrasah Ibtibaniyah (MI), sedangkan bentuk satuan program 3 

tahun sesudah 6 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 7 

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). 

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang 

terdiri atas pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan. Bentuk 

satuan pendidikan menengah terdiri atas sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah umum adalah 

pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan perluasan 

pengetahuan dan peningkatan keterampilan masyarakat. Pendidikan 

Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan 

pengembaagan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan jenis 

pekerjaan tertentu (Pasal 18 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003). 

c. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, 

Magister Spesialis, Doktor, yang diselenggarakan pendidikan tinggi 

disebut Perguruan Tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, 

sekolah tinggi, institute, atau universitas (Pasal 19 dan 20 Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). 
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4. Wajib Belajar 

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah 

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga negara 

Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap 

program tersebut, pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang berusia tujuh 

sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/MI 

dan SMP/MTs)  meskipun dalam bab VII pasal 34 ayat (1) dinyatakan 

bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program 

wajib belajar. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) 

wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 

Indonesia, ayat (2) wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal 

bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya 

agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

Pada jenjang pendidikan yang telah dibahas di atas, pendidikan dasar 

diselenggarakan selama sembilan tahun untuk bangsa Indonesia. Pada 

jenjang pendidikan dasar inilah bangsa Indonesia dikenakan wajib belajar. 

Dengan kata lain penyelenggaraan wajib belajar di Indonesia berlangsung 

selama sembilan tahun yang terbagi pada Sekolah Dasar selama enam tahun 

dan Sekolah Menengah Pertama  selama tiga tahun. 
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D. Nelayan 

Menurut Imron dalam Mulyadi (2005:17), nelayan adalah Suatu 

kelompok masyarakat yang kehidupanya tergantung langsung pada hasil laut, 

baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Masyarakat 

nelayan adalah masyarakat yang  hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan 

pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut yakni suatu 

kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, 

masyarakat nelayan terdiri dari kategori-kategori sosial yang membentuk 

kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol 

kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan 

ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya.  

Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak 

langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi 

sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi 

masyarakat maritim Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat nelayan 

didefinisikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup di 

kawasan pesisir dengan mata pencahariannya menangkap ikan di laut, pola-

pola perilakunya diikat oleh sistem budaya yang berlaku, memiliki identitas 

bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang mantap, dan 

masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Sebagai sebuah 

komunitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sitem budaya yang tersendiri 

dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah 

atau dataran rendah, dan perkotaan.  
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Kebudayaan nelayan adalah sistem gagasan atau sistem kognitif 

masyarakat nelayan yang dijadikan referensi kelakuan sosial budaya oleh 

individu-individu dalam interaksi bermasyarakat. Kebudayaan ini terbentuk 

melalui proses sosio-historis yang panjang dan kristalisasi dari interaksi yang 

intensif antara masyarakat dan lingkungannya. Kondisi-kondisi lingkungan 

atau struktur sumberdaya alam, mata pencaharian, dan sejarah sosial-etnis akan 

mempengaruhi karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan. Dalam perspektif 

antropologis, eksitensi kebudayaan nelayan tersebut adalah sempurna dan 

fungsional bagi kehidupan masyarakatnya (Kusnadi. 2009:24).  

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 

penangkapan ikan, nelayan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktunya digunakan untuk 

melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air 

lainnya/tanaman air. 

b. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya 

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang 

air lainnya/tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, 

nelayan dalam kategori ini bisa saja mempunyai pekerjaan lain. 

c. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktunya 

digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan (Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, 2011) 

Komunitas  nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. 

Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang 
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mudah dijangkau secara transportasi darat. Sedangkan yang homogen terdapat 

di desa-desa nelayan terpencil biasanya mengunakan alat-alat tangkap ikan 

yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu, kesulitan 

transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya 

harga hasil laut di daerah mereka. Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang 

digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan 

nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan 

yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional.  

Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk 

mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan 

serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan 

modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan 

jelajah operasional mereka. Keluarga nelayan biasanya merupakan keluarga 

batih, artinya dalam satu keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak (Soekanto, 

2004:1). 

Dalam satu keluarga, tiap anggota memiliki peranan masing-masing 

terutama dalam menjalankan perekonomian keluarga. Suami sebagai kepala 

rumah tangga adalah penanggungjawab kebutuhan rumah tangga, dan sebagai 

pencari nafkah, yaitu mencari ikan di laut. Laut bagi nelayan merupakan 

ladang hidup, dan kehidupannya tergantung dari sumber-sumber kelautan. 

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan adalah pergi ke laut untuk menangkap 

ikan, jadi aktivitas nelayan (suami) sebagian besar dihabiskan di laut. Kegiatan 

yang berkaitan dengan kenelayanan ini dilakukan oleh nelayan tidak hanya di 
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laut, tetapi juga dilakukan pada waktu di darat. Waktu senggang ketika tidak 

melaut, mereka gunakan untuk memperbaiki perahudan peralatan tangkap 

(Sumintarsih, 2005:27). 

Dilihat dari aktivitas dalam rumah tangga nelayan secara tidak langsung 

ada pembagian pekerjaan yang tegas antara suami dan istri. Suami kebanyakan 

menghabiskan pekerjaannya di laut, sedangkan istri pada umumnya wilayah 

pekerjaannya di rumah, menangani tugas-tugas rumah tangga, maupun yang 

terkait dengan perikanan. Dalam kegiatan rumah tangga nelayan tidak hanya 

suami dan istri saja yang bekerja, tetapi anak-anakpun ikut membantu terutama 

yang berkaitan dengan kenelayanan. Sebagian anak laki-laki ikut membantu 

orang tuanya mencari ikan di laut, memperbaiki jaring, kadang-kadang ada 

juga yang ikut membantu mengemudikan perahu, sedangkan anak perempuan, 

selain membantu ibunya membantu pekerjaan rumah, juga membantu kegiatan 

memindang. 

Peran anak laki-laki dan perempuan sama, tetapi memang ada nilai-nilai 

yang lebih mengharapkan anak laki-laki akan menjadi penerus atau pengganti 

ayahnya mencari ikan di laut. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak keluarga 

nelayan banyak yang putus sekolah. Begitu juga yang terjadi pada keluarga 

nelayan di Kabupaten Pemalang, banyak anak setelah lulus SD ,SMP atau 

SMA ikut ayahnya ikut mencari ikan di laut lepas terutama pada anak laki-laki. 

Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak melanjutkan 

sekolah, antara lain yaitu kurang perhatiannya orang tua terhadap pendidikan 

anak-anaknya dan karena masalah ekonomi yang kurang, kesulitan-kesulitan 
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ekonomi tidak memberikan kesempatan bagi rumah tangga nelayan 

meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Di samping itu, 

kemudahan akses untuk bekerja di sektor perikanan tangkap, tuntutan ekonomi 

keluarga dan kesulitan dalam mencari peluang kerja lainnya sebagai akibat 

kegagalan pembangunan pedesaan, telah memperkuat barisan nelayan dengan 

tingkat kualitas sumber daya yang rendah. Dalam benak pikiran mereka, yang 

terpenting adalah bisa bekerja (menangkap ikan), dapat penghasilan dan bisa 

makan setiap hari (Kusnadi, 2003:85). 

Sebagian besar nelayan di Kelurahan Sugihwaras dikategorikan sebagai 

nelayan penuh, karena seluruh waktu mereka digunakan untuk bekerja sebagai 

nelayan, sebagian besar dari mereka tidak mempunyai pekerjaan lain, sehingga 

ketika cuaca buruk tiba mereka hanya berdiam diri dirumah dan tidak 

mempunyai pekerjaan lain karena keterbatasan keterampilan dan rendahnya 

pendidikan formal yang dimiliki nelayan di Kelurahan Sugihwaras ini, nelayan 

disini juga dikategorikan sebagai nelayan tradisional (kecil), meskipun rata-rata 

kapal mereka sudah menggunakan motor sebagai penggeraknya, tetapi ukuran 

dan kapasitas dari kapal mereka masih tergolong kecil, sehingga hal ini 

berpengaruh pada lamanya waktu dan banyaknya hasil tangkapan mereka saat 

melaut, karena teknologi yang mereka gunakan tergolong sederhana, ketika 

musim hujan atau ketika cuaca buruk tiba sebagian besar dari mereka tidak bisa 

pergi melaut untuk mencari ikan. 

E. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Pendidikan Anak 

Kondisi sosial ekonomi suatu  keluarga  akan  mencerminkan  bagaimana 
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 tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Hal ini didasari oleh mampu atau 

tidaknya terhadap pemenuhan kebutuhan yang menjadi tolak ukur 

kesejahteraan keluarga. Jika suatu keluarga dikatakan mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya, maka keluarga tersebut dikatakan sejahtera. Begitu pula 

sebaliknya, jika keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan 

keluarganya, maka dikatakan tidak sejahtera. 

Rendahnya kondisi sosial ekonomi suatu keluarga dapat menyebabkan 

terhambatnya perkembangan kognitif,  intelektual dan mental anak-anak. 

Kondisi sosial ekonomi yang rendah membuat anak mereka sulit sekali 

memperoleh hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan dan kualitas 

mereka, ini berlainan sekali dengan keluarga yang kondisi sosial ekonominya 

tinggi  dan terdidik, mereka  mempunyai kesempatan lebih luas untuk 

memperoleh fasilitas dan sarana guna mengembangkan kemampuan anak-

anaknya, kondisi ini sangat mempengaruhi hasil atau prestasi pendidikanya 

sehingga banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah, hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang di lakukan Abdul Wakhid (2008) bahwa kemiskinan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, termasuk di dalam bidang pendidikan.  

Tujuan utama dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang mana ditunjukkan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya. 

Pendidikan sangat membutuhkan dorongan ekonomi, maka akan sangat sulit 

sekali melepaskan pendidikan dengan faktor ekonomi. Katerkaitan inilah yang 

akan mendasari hubungan kondisi sosial ekonomi dengan pendidikan. Terkait 
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dengan ekonomi suatu keluarga, kesadaran akan pentingnya pendidikan anak 

dalam keluarga tersebut layak untuk diperhatikan. Dengan tingkat ekonomi 

keluarga yang bervariasi akan secara nyata pula berpengaruh pada tingkat 

pendidikan yang ditempuh oleh anak. Tentunya hal ini tak lepas dari pola pikir 

orang tua, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan gaya hidup. 

Berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, sangat konkrit jika 

kondisi sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap pendidikan anak terutama 

pada masyarakat menengah ke bawah. Pada masyarakat menengah ke bawah 

seperti nelayan yang rata-rata mamiliki pendapatan yang hanya sekedar cukup 

akan mempuyai pandangan yang berbeda tentang pentingnya pendidikan, dari 

pada masyarkat menengah ke atas seperti pejabat Negara yang akan semakin 

tinggi pendidikannya dari pada masyarakat awam seperti nelayan, Sehingga 

dalam penelitian ini ingin mengatahui seberapa jauh pengaruh kondisi sosial 

ekonomi keluarga nelayan terhadap tingkat pendidikan anak. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu perlu diacu dengan tujuan agar peneliti mampu 

melihat letak penelitiannya dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah pada variabel 

dan hasil penelitiannya, selengkapnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:  

1. Penelitian yang dilakukan Purwanta yang mengambil judul tentang kajian 

latar belakang orang tua dan nilai belajar siswa kelas vii pada mata pelajaran 

ips geografi SMP N 29 Semarang tahun pelajaran 2006/2007 dengan 

variabel penelitian pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, tempat 



37 

 

 

tinggal orang tua dan nilai belajar, yang dianalisis menggunakan tekhnik 

analisis deskriptif persentase dan  hasil penelitian yang diperoleh yaitu latar 

belakang orang tua siswa kelas VII Geografi SMP N 29 Semarang sebesar 

57,61% kriteria sedang dan 63,33 kriteria baik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maftukhah dengan judul Pengaruh kondisi 

sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar geografi siswa kelas viii 

SMP N 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang tahun 2006/2007, variabel 

penelitian yang digunakan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa dan 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N 1 Randudongkal yang dianalisis 

menggunakan tekhnik analisis deskriptif persentase dan regresi sederhana  

dengan hasil penelitian 54% responden memiliki kondisi sosial ekonomi 

orang tua yang tergolong tinggi (baik). Pengaruh antara kondisi sosial 

ekonomi orang tua siswa SMP N 1 Randudongkal terhadap prestasi belajar 

geografi sebesar sebesar 55,066 signifikansi 0.000>4,05 

3. Fitria yuli rosandi yang meneliti tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi 

terhadap motivasi orang tua menyekolahkan anak dari jenjang SD ke SMP 

dalam pelaksanaan pendidikan dasar di Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2007 dalam penelitianya menggunakan variabel kondisi 

sosial ekonomi orang tua, motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak 

dari jenjang SD ke SMP, dan dianalisis menggunakan tekhnik analisis 

deskriptif persentase dan regresi sederhana dengan hasil penelitian yang 

diperoleh kondisi sosial ekonomi orang tua tergolong cukup baik. mayoritas 

pendidikan ayah adalah SMA sedangkan pendidikan ibu Mayoritas SMP 
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Pendapatan Keluarga perbulan  Rp 950.000-2.212.000 . Pengeluaran 

keluarga perbulan Rp 1.108.250-1.441.500 . Motivasi orang tua  tergolong 

tinggi. Hasil analisis regresi nilai signifikasi <0,05. Kontribusi Sosial 

ekonomi terhadap motivasi menyekolahkan anak mencapai 38,5% 

Setelah melihat uraian diatas maka dapat di ketahui beberapa perbedaan 

dan kelebihan penelitian ini dengan penelitian-penelitian  sebelumnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Penelitian mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap tingkat 

pendidikan anak pada keluarga nelayan belum pernah dilakukan, sehingga 

menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan terjun ke 

daerah pesisir untuk mendapatkan keterangan tentang kondisi sosial 

ekonomi keluarga dan pendidikan anak dengan menggunakan kuisioner 

yang di tujukan langsung pada kepala keluarga yang bermata pencaharian 

sebagai nelayan, sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam 

pengisian kuisioner. Sedangkan ketiga penelitian terdahulu hanya meneliti 

di sekolah tidak melihat secara langsung kondisi sosial ekonomi orang 

tuangnya di rumah dan penelitianya hanya sampai pada hasil belajar saja 

atau nilai pelajaran, namun apakah pengaruh kondisi sosial ekonomi dalam 

dunia pendidikan hanya sebatas pada hasil belajar saja. Oleh karena itu 

masih perlu diadakan penelitian tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi 

orang tua terhadap pendidikan anak. 

2. Variabel terikat yang berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian 

Purwanta mengkaji tentang  bagaimana latar belakang orang tua  dan 
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pengaruhnya terhadap nilai balajar siswa dengan variabel terikat nilai 

belajar siswa, begitu juga dengan Maftukhah yang meneliti tentang sejauh 

mana pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap prestasi belajar siswa 

dengan variabel terikat prestasi belajar, berbeda dengan  Fitria Yuli Rosadi 

yang meneliti tentang kondisi sosial ekonomi orang tua dan pengaruhnya 

terhadap motivasi menyekolahkan anak dari jenjang SD ke SMP  dengan 

variabel terikat motivasi orang tua menyekolahkan anak dari jenjang SD ke 

SMP.Ketiga penelitian terdahulu yang meneliti tentang kondisi sosial 

ekonomi orang tua hanya meneliti tentang bagaimana  motivasi orang tua 

untuk menyekolahkan anak dari jenjang SD ke SMP dan prestasi belajarnya 

saja, namun apakah pengaruh kondisi sosial ekonomi hanya sebatas pada 

pendidikan anak dari SD ke SMA dan prestasi belajarnya saja dalam bidang 

pendidikan. Melihat dari relita yang ada bahwa pengaruh kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap anak dalam bidang pendidikan tidak hanya 

sebatas itu. Oleh karena itu  penelitian sekarang akan melengkapi apa yang 

belum di teliti para peneliti terdahulu tentang bagaiman pengaruh kondisi 

sosial ekonomi orang tua terhadap anak dalam bidang pendidikan dengan 

meneliti bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

tingkat pendidikan anak dari SD, SMP, SMA sampai pada Perguruan 

Tinggi. 

3. Metode Analisis yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang 

menggunakan analisis regresi sederhana, pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi berganda sehingga memungkinkan untuk 
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menggunakan lebih dari satu variabel bebas yang dapat mempengaruhi 

variabel terikat. 

G. Kerangka Berpikir 

Permasalahan Utama yang dimiliki masyarakat pesisir Indonesia 

khususnya nelayan adalah: (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial (2) 

keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar (3) kualitas SDM yang rendah  

(4) degradasi sumber daya lingkungan dan (5) kebijakan pembangunan yang 

belum memihak secara optimal pada masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009:28). 

Selain permasalahan yang dimiliki oleh nelayan di atas nelayan juga identik 

dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses 

pasar (Siswanto, Budi 2008:85), yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya persepsi mereka tentang pendidikan, 

ketika nelayan memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah tentunya prioritas 

utama mereka adalah untuk mengalokasikan pendapatan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah itu semua terpenuhi baru mereka 

berfikir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, tinggi atau rendahnya 

pendidikan yang dimiliki oleh anak nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor 

sosial ekonomi yang dimiliki oleh orang tua mereka, semakin tinggi sosial 

ekonomi nelayan maka akan semakin tinggi pula kesempatan seorang anak 

untuk menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, namun sebaliknya semakin 

rendah sosial ekonomi nelayan maka kesempatan untuk meraih pendidikan 

tinggi bagi anak nelayan akan semakin rendah pula. 

Pendidikan yang dimiliki anak nelayan di wilayah Indonesia umumnya 
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masih tergolong sangat rendah, hal ini tergambar dari data pada tahun 2006 

dalam HSNI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) hanya ada   1-1,3% anak 

nelayan yang lulus jalur sarjana, 3% lulus SMA, 6% lulus SMP dan sisanya 

85% hanya lulusan SD. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki anak 

nelayan ini tentunya dipengaruhi dari rendahnya pendidikan dan rendahnya 

persepsi orang tua mereka terhadap pendidikan, semakin tinggi tingkat 

pendidikan orang tua maka akan semakin baik persepsi mereka tentang 

pendidikan anaknya, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan orang tua 

maka akan semakin rendah pula persepsi mereka tentang pendidikan anaknya. 

Orang tua dalam hal ini mempunyai tanggung jawab penuh didalam pendidikan 

anaknya, akan tetapi tidak sedikit dari orang tua yang dalam hal ini bermata 

pancaharian sebagai nelayan kurang memperhatikan pendidikan anaknya, 

waktu mereka hanya dihabiskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan 

hidup mereka, rendahnya perekonomian keluarga juga turut memberikan 

pengaruh bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya. Berdasarkan uraian 

singkat diatas maka tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat nelayan 

diduga ada kecenderungan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendidikan 

anaknya. Kerangka berfikir di atas dituangkan dalam diagram alir yang terlihat 

pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan 

dan merupakan pernyataan paling penting kedudukanya dalam penelitian. 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. (Ha): Terdapat pengaruh antara kondisi sosial terhadap tingkat pendidikan 

anak keluarga nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang”. 

2. (Ha): Terdapat pengaruh antara kondisi ekonomi terhadap tingkat 

pendidikan anak keluarga nelayan di Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang”. 

Variabel Bebas 1 (X1) 

Kondisi Sosial Keluarga 

o Pendidikan Orang Tua 

o Usia/Umur Orang Tua 

Variabel Bebas 2 (X2) 

Kondisi Ekonomi Keluarga 

o Pendapatan dan pengeluaran  

 Pendapatan pokok 

 Pendapatan dari pekerjaan 

sampingan 

 Pengeluaran pokok 

 Pengeluaran pendidikan 

 Pengeluaran rekening listrik 

 Pengeluaran tak terduga 

 Jumlah anggota keluarga 

o Pemilikan Kekayaan 

 Tempat tinggal 

 Tabungan 

Variabel Terikat (Y) 

Tingkat Pendidikan Anak 

 Pendidikan Dasar 

 PendidikanMenengah 

 Pendidikan Tinggi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, Suharsimi, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga nelayan di 

daerah penelitian yang memiliki anak usia sekolah jumlahnya ada 852 Rumah 

tangga (KK) yang tersebar dalam 8 RW. 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi 

No Rukun Warga Jumlah KK Jumlah Penduduk 

1 RW 1 258 1041 

2 RW 2 253 1021 

3 RW 3 288 1009 

4 RW 4 281 1051 

5 RW 5 221 998 

6 RW 6 254 1035 

7 RW 7 223 1053 

8 RW 8 254 1032 

9 RW 9 248 1011 

10 RW 10 231 1008 

11 RW 11 259 1040 

12 RW 12 259 1042 

13 RW 13 261 1049 

14 RW 14 255 1033 

15 RW 15 253 1027 

16 RW 16 262 1044 

Jumlah 4.061 16.494 

Sumber: Data Primer diolah dari Desa 2012 

B. Sampel Penelitian dan Teknik Sampling 

Mengingat populasinya sangat besar dan lokasinya luas, serta agar 

diperoleh sampel yang representative yaitu sampel yang benar-benar 
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menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, maka sampel diambil 

memakai dengan teknik Combined Sampling, yaitu Purposive, Proportional, 

Random Sampling. 

Purposive Sampling yaitu sampling yang bertujuan untuk mengambil 

subjek yang di dasrkan atas tujuan tertentu (Arikunto, 2006:183). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan anak nelayan di Kelurahan 

Sugihwaras, maka sesuai dengan Purposive Sampling hanya keluarga nelayan 

yang memliki anak usia sekolah yang dijadikan sampel penelitian ini. 

Proportional Sampling yaitu sampling yang bertujuan untuk memperoleh 

sampel yang representative dari setiap wilayah ditentukan sebanding dengan 

banyaknya subyek dari masing-masing wilayah (Arikunto, 2010:182). 

Penelitian ini memproporsionalkan sampel dari masing-masing RW sesuai 

Area Sampling dengan 10%. Maka setiap RW akan di proporsionalkan sebesar 

10% agar sampel yang diperoleh representative, sesuai dengan banyaknya 

subjek dari setiap RW. 

 Random Sampling yaitu apabila peneliti mengambil sampel dengan 

melakukan undian yang mana berlaku untuk semua populasi (Arikunto, 

2010:177). Dengan kata lain pengambilan sampel dari populasi dilakukan 

secara acak, sehingga dalam pengambilan sampel kepala keluarga adalah 

dengan melakukan undian yang mana berlaku untuk semua polulasi. Semua 

subjek yang termasuk dalam populasi memilki hak yang sama untuk dijadikan 

anggota sampel. Masing masing subjek diberi nomer urut sesuai dengan abjad 
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nama atau urutan nomer semula. Dengan kertas gulungan yang berisi nomer-

nomer subjek, yaitu dengan jumlah sampel 85 responden. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pengambilan Sampel secara Area Proportional Random 

   Sampling. 

 

No RW Populasi Persentase Sampel 

1 RW 1 191 10 19 

2 RW 2 143 10 14 

3 RW 3 244 10 24 

4 RW 4 90 10 9 

5 RW 5 77 10 8 

6 RW 6 63 10 6 

7 RW 7 27 10 3 

8 RW 8 17 10 2 

 
Jumlah 852 10 85 

Sumber: Data Primer diolah dari Desa 2012 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118), variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sesuai dengan 

permasalahan yang sudah dirumuskan, maka variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut :  

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah gejala atau faktor yang mempengaruhi gejala 

atau  unsur lain, yang selanjutnya disebut dengan variable X. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah kondisi sosial 

ekonomi nelayan, yaitu:   

a) Kondisi Sosial Keluarga 

 Latar belakang pendidikan orang tua 

 Usia/Umur orang tua 
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b) Kondisi Ekonomi Keluarga 

 Pendapatan keluarga dan Pengeluaran keluarga 

 Pemilikan kekayaan 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel sebagai akibat dari variabel bebas, 

yang termasuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan anak yaitu pendidikan dasar (SD/MI) atau (SMP/MTS), 

pendidikan menengah (SMA/Sederajat), dan pendidikan tinggi (Perguruan 

Tinggi). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data secara teknik menunjukkan bagaimana cara 

mendapatkan atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang 

dimaksud. Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-

bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya, adapun metode yang digunakan 

adalah: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-

hal atau variasi yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, Suharsimi, 2006:158). Metode ini digunakan untuk mencari data 

monografi Kelurahan Sugihwaras dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

2. Metode Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 
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atau hal-hal yang responden ketahui (Arikunto, Suharsimi, 2006:151). 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau keterangan dari 

responden dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis. 

3. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan untuk melengkapi metode angket atau 

kuesioner, yaitu jika responden tidak dapat menjawab kuesioner secara 

langsung kerena keterbatasan kemampuan dalam memahami kuesioner, 

maka dalam keadaan seperti ini metode wawancara perlu digunakan dengan 

pedoman pada pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, 

angket dalam penelitian ini tidak di uji validitas dan relibilitas karena dalam 

pembuatanya mengambil dari kuisioner yang sudah baku dari BPS (Pedoman 

Pencacahan SPDT12-K) 

F. Teknik Analisis Data 

1. Deskriptif Presentase 

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai variabel 

tingkat pendidikan anak, yang berupa pendidikan yang ditempuh anaknya 

saat ini. Untuk membahas hasil penelitian digunakan persentase dan bobot 

kualitas untuk menuangkan skor yang berupa angka kedalam bentuk kata 

kedalam kalimat karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,  

maka hasil penelitian harus dikuantitatifkan lebih dahulu dengan skor pada 

jawaban responden melalui angket. Dalam angket penelitian ini terdapat 12 
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item daftar pertanyaan yang terdiri dari 9 soal pilihan ganda atau angket 

tertutup dan 3  soal pertanyaan dengan jawaban terbuka atau uraian. Angket 

tertutup dengan pemberian skor dengan masing-masing memiliki alternatif 

jawaban:  

 Jawaban A dengan skor nilai 4 

 Jawaban B dangan skor nilai 3 

 Jawaban C dengan skor nilai 2 

 Jawaban D dengan skor nilai 1 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

yaitu:  

a. Membuat tabel distibusi jawaban angket variabel X dan Y 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditentukan 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Merumuskan skor tersebut kedalam rumus 

 

Keterangan : 

  = Persentasi dari nilai yang diperoleh (%) 

n  = nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai yang diharapkan 

e. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori (Ali, 

1993:184) 

DP =  x100 % 
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Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah 

pembuatan kriteria persentase adalah sebagai berikut: 

1) Mencari persentase maksimal 

  x 100% 

2) Mencari persentase minimal 

 x 100% 

3) Menghitung rentang persentase 

= 100% - 25% 

= 75% 

4) Menghitung rentang kriteria 

=  x 75% 

= 18,75 % 

5) Menentukan banyaknya kriteria. Adapun kriterianya adalah sangat tinggi, 

tinggi, rendah, dan rendah. 

6) Membuat tabel persentase 

Tabel 3.3 Perhitungan Deskriptif Persentase 

No Persentase Kriteria 

1 81,26 - 100 Sangat Tinggi 

2 62,51 - 81,25 Tinggi 

3 43,76 - 62,50 Sedang 

4 25 - 43,75 Rendah 

Sumber: Arikunto, 2006 :293  

Untuk angket terbuka atau uraian, analisisnya dengan cara merekap 

semua jawaban, kemudian mencari jawaban tertinggi, dan jawaban terendah 
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kemudian jawaban tertinggi dikurangi dengan jawaban terendah lalu dibagi 

menjadi 4 karena dibuat empat klasifikasi. Setelah diklasifikasikan lalu 

dideskripsikan. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Sebelum melakukan analisis ststistik regresi ada persyaratan yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu untuk memeriksa keabsahan sampel yang 

digunakan antara lain. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2007:110).  

Uji normalitas dapat juga menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test (dengan program SPSS). Diantaranya adalah sampel yang 

akan dipakai untuk analisis haruslah berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi α = 5% (0,05), jika 

signifikansi < 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan tidak normal. 

Sebaliknya jika signifikansi > 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
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variabel bebas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna atau mendeteksi sempurna (koefisien korelasi 

hasilnya tinggi) bahkan satu di antara beberapa atau semua variabel 

indipendent yang menjelaskan model regresi (Ghozali, 2007:91). 

Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai VIF (Varian 

Infalaction Factor), bila nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance di atas 

0,1 berarti data bebas multikolinearitas. Dapat pula dideteksi dengan 

melihat korelasi antara variabel bebas bila masih di bawah 0,8 maka 

disimpulkan tidak mengandung multikolineritas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi terhadap ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu seperti titik 

yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki 

grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu. Ghozali (2007:69) 

d. Analisis Regresi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Kondisi 

Sosial (X1) dan Kondisi Ekonomi (X2) terhadap Tingkat Pendidikan 
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Anak (Y) di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang. Untuk menghitung koefisien regresi linier menmggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

y = a + b1x1 + b2x2  

Keterangan :  

y : Variabel Terikat (Tingkat Pendidikan Anak)  

x1 : Variabel Bebas (Kondisi Sosial) 

x2 : Variabel Bebas (Kondisi Ekonomi) 

b1 : Koefisien peubah bebas X1 terhadap Y 

b2 : Koefisien peubah bebas X2 terhadap Y 

e. Uji Hipotesis Penelitian 

1) Uji F atau Uji Simultan 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

yang terdapat didalam model secara bersama (simultan) terhadap 

variabel terikat, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

kesiapan belajar,  motivasi belajar dan lingkungan keluarga terhadap 

hasil belajar akuntansi. Caranya dengan membandingkan probabilitas 

(p value) dengan taraf signifikan 5%  atau 0,05.  

Apabila dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh 

probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 

dan X2 berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama (simultan). Hal 

tersebut berarti kesiapan belajar,  motivasi belajar dan lingkungan 

keluarga terhadap hasil belajar akuntansi secara bersama-sama. Begitu 



53 

 

 

juga sebaliknya apabila dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 

diperoleh probabilitas (p value) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y secara bersama-

sama (simultan). Hal tersebut berarti kesiapan belajar,  motivasi 

belajar dan lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap hasil 

belajar akuntansi secara bersama-sama. 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial maka digunakan Uji 

t dengan taraf signifikan 5%. Caranya adalah dengan membandingkan 

nilai probabilitas (p value) dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. 

Apabila dari hasil perhitungan dengan bantuan komputer SPSS 

diperoleh nilai probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y secara terpisah 

(parsial).  

Dalam penelitian ini berarti kondisi sosial dan ekonomi 

berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak secara terpisah. 

Sebaliknya apabila diperoleh nilai probabilitas (p value) > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh 

terhadap Y secara terpisah (parsial). Dalam penelitian ini berarti 

kondisi sosial dan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pendidikan anak secara terpisah. 

f. Koefisien Determinasi 

1) Koefisien Determinasi Secara Simultan (R
2
) 
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Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui seberapa 

 besar pengaruh (X1, X2,… Xn) terhadap Y. Nilai koefisien 

determinasi dapat dilihat dalam output SPSS 16 (Statistical Package 

for Social Science), yaitu pada table Model Summary kolom R 

Square. 

R Square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena R Square berkisar 

antara 0 (nol) sampai1 (satu). Nilai adjusted R Square yang mendekati 

1 menujukkan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi 

variable bebas (x) terhadap variable terikat (y), nilai adjusted R 

Square
 
yang mendekati 0 (nol) menunjukkan semakin lemah model 

tersebut menerangkan variasi variable bebas (x) terhadap variable 

terikat (y). 

2) Koefisien Determinasi Secara Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi secara parsial (r
2
) dilakukan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat, kofisien determinanasi dapat 

dilihat dari output SPSS 16 (Statistical Package for Social Science) 

ketika melakukan uji parsial, yaitu pada tabel Coefficients. Caranya 

adalah dengan mengkuadratkan nilai Correlations partial dalam tabel, 

kemudian diubah kedalam bentuk persentase.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Sugihwaras 

Kelurahan Sugihwaras terletak di Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang. Kelurahan Sugihwaras merupakan salah satu kelurahan dengan 

tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan penduduk bermata pencaharian 

sebagai nelayan terbesar di Kabupaten Pemalang. Berikut paparan gambaran 

umum tentang Kelurahan Sugihwaras mengenai letak dan luas wilayah serta 

kondisi penduduknya. 

1. Letak dan Batas 

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang 

merupakan salah satu Kelurahan dari 20 Kelurahan di wilayah Kecamatan 

Pemalang. Berdasarkan letak astronomis, Kelurahan Sugihwaras terlatak 

pada pada 6° 51’ 54’’ LS sampai 6° 52’ 58’’ LS dan 109° 21’ 38’’ BT 

sampai 109° 22’ 40’’ BT (untuk lebih jelasnya lihat gambar 4.1 Peta Lokasi 

Penelitian).  

Batas Kelurahan Sugihwaras sebagai berikut: 

Utara   : Laut Jawa 

Selatan  : Kelurahan Pelutan  

Timur  : Kelurahan Widuri 

Barat   : Desa Lawang Rejo  
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Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian 
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Kecamatan Pemalang terbagi menjadi  20 kelurahan, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Daftar Desa atau Kelurahan di Kecamatan Pemalang 

No Desa / Kelurahan Luas Km2 

1 Banjarmulya 5,05 

2 Surajaya 7,56 

3 Pagongsoran 6,33 

4 Sungapan 6,42 

5 Paduraksa 5,26 

6 Kramat 4,55 

7 Wanamulya 5,78 

8 Mengori 4,21 

9 Sewaka 5,64 

10 Saradan 6,44 

11 Bojongbata 5,24 

12 Bojongnangka 4,68 

13 Tambakrejo 6,88 

14 Kebondalem 3,42 

15 Mulyoharjo 5,55 

16 Pelutan 4,46 

17 Lawangrejo 5,22 

18 Sugihwaras 2,66 

 19 Widuri 2,45 

20 Danasari 3,88 

Jumlah 101,93 

Sumber : Kecamatan Pemalang dalam angka 2012 

Kelurahan Sugihwaras berlokasi di Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang dengan cakupan luas sekitar 266,160 Ha atau 2,66 km
2
. Daerah 

penelitian yang berada di Kelurahan Sugihwaras terbagi menjadi 16 RW 

dengan 48 RT. Penelitian di fokuskan pada Kelurahan Sugihwaras karena 

Kelurahan ini  merupakan kawasan nelayan yang terbesar di Kecamatan 

Pemalang diantara kawasan nelayan yang lain. 

2. Kondisi Penduduk 
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a. Jumlah dan Komposisi Penduduk 

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kecamatan 

Pemalang dalam angka tahun 2012, jumlah penduduk Kelurahan 

Sugihwaras secara keseluruhan sebanyak 15.730 jiwa yang terdiri dari 

penduduk laki-laki sebanyak 7.715 jiwa dan perempuan sebanyak 8.015 

jiwa, terdiri dari  4.497 KK. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan L + P Persentase 

0 - 4 712 711 1.423 9.05 

5 - 9 850 762 1612 10.24 

10 - 14 846 896 1742 11.07 

15 - 19 880 859 1739 11.05 

20 - 24 664 712 1376 8.74 

25 - 29 623 707 1330 8.45 

30 - 34 632 652 1284 8.16 

35 - 39 517 535 1052 6.68 

40 - 44 427 535 962 6.11 

45 - 49 468 491 959 6.09 

50 - 54 426 399 825 5.24 

55 - 59 295 238 533 3.38 

60 - 64 159 169 328 2.08 

65 - 69 101 149 250 1.58 

70 -74 72 113 185 1.17 

75 + 43 87 130 0.87 

Total 7.715 8.015 15.730 100 

Sumber: Data Monografi Kelurahan Sugihwaras 2012 

Berdasarkan pada komposisi umur dan jenis kelamin penduduk 

Kelurahan Sugihwaras tahun 2012 dalam bentuk piramida penduduk 

dapat di ketahui bahwa karakteristik penduduknya termasuk dalam ciri 

expansive yaitu sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur 

muda (Harto N, 1981: 41). 
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan orang tua, 

didapat hasil seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gambar 4.2 Piramida Penduduk Kelurahan Sugihwaras Tahun 2012 

b. Mata Pencaharian 

Data mengenai mata pencaharian penduduk bisa menggambarkan 

karakteristik suatu daerah, berikut adalah komposisi penduduk menurut 

mata pencaharian di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang disajikan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jiwa Persentase 

1 Karyawan 
  

2     a. PNS 912 6.24 

3     b. TNI / POLRI 29 0.19 

4     c. Swasta 341 2.33 

5 Pedagang 3.583 24.52 

6 Tani 617 4.22 

7 Pertukangan 289 1.97 

8 Buruh Tani 177 1.21 

9 Pensiunan 122 0.83 

10 Nelayan 8.497 58.16 

11 Pemulung 5 0.03 

12 Jasa 37 0.25 

Jumlah 14.609 100 

Sumber: Data Monografi Kelurahan Sugihwaras 2012 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290 

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 

X2 .105 .031 .348 3.362 .001 

a. Dependent Variable: Y     
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Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan 

Sugihwaras didominasi oleh nelayan sebesar (58,5 %), karena wilayah 

Kelurahan Sugihwaras sebagian besar merupakan daerah pesisir. 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 85 responden di 

Kelurahan Sugihwaras yang dianalisis secara regresi dan diuji statistik pula 

untuk membuktikan hipotesis yang diajukan peneliti. Variabel yang diteliti 

adalah kondisi sosial dan kondisi ekonomi keluarga sebagai variabel bebas dan 

tingkat pendidikan anak sebagai variabel terikatnya. Lebih rinci hasil penelitian 

terhadap ketiga variabel akan dipaparkan di bawah ini. 

Ketika responden mengisi angket, responden tersebut didampingi oleh 

peneliti supaya ketika responden ingin bertanya dan ada yang kurang jelas 

terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam angket yang telah disediakan, 

responden dapat bertanya kepada peneliti dan sebaliknya peneliti dapat tanya 

jawab dengan responden. Proses penelitian berlangsung selama 13 hari dengan 

menggunakan bantuan 3 orang ketika terjun kelapangan. Satu harinya 

mendapat 5-6 responden, kecuali hari jumat mendapatkan 8 responden karena 

pada hari jumat banyak masyarakat yang tidak pergi melaut. Responden dalam 

mengisi angket membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 25 menit. 

1. Analisis Deskriptif Persentase Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif persentase bertujuan untuk memperjelas gambaran 

terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu kondisi sosial, kondisi ekonomi 

dan tingkat pendidikan anak. 
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a. Variabel Kondisi Sosial 

Pada variabel deskriptif kondisi sosial, penilaian dilakukan dengan 

2 indikator, diantaranya adalah pendidikan dan umur orang tua. Berikut 

adalah tabel deskriptif kondisi sosial berdasarkan pada hasil penelitian 

mengenai kondisi sosial orang tua. 

Tabel 4.4 Distribusi Variabel Kondisi Sosial 

Kriteria Frekuensi Persentasi (%) 

Sangat Tinggi 0 0 

Tinggi 4 5 

Sedang 50 59 

Rendah 31 36 

Jumlah 85 100 

Rata-rata 48.8 

Kriteria S 

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 responden 

diperoleh keterangan tentang kondisi sosial sebagai berikut : 0 keluarga 

(0%) memiliki kondisi sosial dengan kriteria sangat tinggi, 4 keluarga 

(5%) memiliki kondisi sosial dengan kriteria tinggi, 50 keluarga (59%) 

memiliki kondisi sosial dengan kriteria sedang, 31 keluarga (36%) 

memiliki kondisi sosial dengan kriteria rendah. Secara klasikal persentasi 

kondisi sosial sebesar 48,8% dan termasuk dalam kriteria sedang. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang kondisi sosial. 
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Gambar 4.3 Diagram Batang Deskriptif Persentase Kondisi Sosial   

Keluarga 

 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel kondisi sosial dapat 

dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat kondisi sosial berikut ini:  

1) Pendidikan Orang  Tua 

Gambaran tentang pendidikan orang tua berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Latar Belakang Pendidikan Orang Tua 

Kriteria Frekuensi Persentasi (%) 

Sangat Tinggi 1 1 

Tinggi 12 14 

Sedang 29 34 

Rendah 43 51 

Jumlah 85 100 

   Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pendidikan orang tua sebagai 

berikut : 1 keluarga  (1%) memiliki latar belakang pendidikan orang 

tua Sangat Tinggi, 12 keluarga (14%) memiliki latar belakang 

pendidikan orang tua tinggi, 29 keluarga (34%) memiliki latar 

belakang pendidikan orang tua sedang, 43 keluarga (51%) memiliki 
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latar belakang pendidikan orang tua rendah. Secara klasikal persentasi 

pendidikan orang tua sebesar 48,5% dan termasuk dalam kriteria 

sedang. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

pendidikan orang tua. 

 
Gambar 4.4Diagram Batang Deskriptif Persentase Pendidikan Orang 

Tua 

Latar belakang pendidikan orang tua terdiri dari pendidikan suami 

dan pendidikan istri yang dapat dilihat pada tabel distribusi pendidikan 

suami dan pendidikan istri dibawah ini: 

Tabel 4.6 Distribusi Pendidikan Suami 

Pendidikan Suami Frekuensi Persentasi 

SMA 6 7% 

SMP 15 18% 

SD 25 29% 

Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 39 46% 

Jumlah 85 100% 

Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase 

tertinggi pendidikan suami 46% tidak sekolah atau tidak tamat SD, 

sedangkan persentase terendah sebanyak 7% yaitu sampai pada jenjang 

SMA. 
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Tabel 4.7 Distribusi Pendidikan Istri 

Pendidikan Istri Frekuensi Persentasi 

SMA 0 0% 

SMP 20 24% 

SD 29 34% 

Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 36 42% 

Jumlah 85 100% 

Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase 

tertinggi pendidikan istri 42% tidak sekolah atau tidak tamat SD, 

sedangkan persentase terendah sebanyak 0% yaitu sampai pada jenjang 

SMA. 

2) Umur Orang Tua 

Gambaran tentang umur orang tua berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Umur Orang Tua 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

  Sangat Tinggi 4 5 

Tinggi 19 22 

Sedang 28 33 

Rendah 34 40 

Jumlah 85 100 

    Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 responden 

diperoleh keterangan tentang usia atau umur orang tua sebagai berikut : 

4 keluarga  (5%) memiliki orang tua berusia sangat tinggi, 19 keluarga 

(22%) memiliki orang tua berusia tinggi, 28 keluarga (33%) memiliki 

orang tua berusia sedang, 38 keluarga (40%) memiliki orang tua berusia 

rendah. Secara klasikal persentasi usia orang tua sebesar 49,1% dan 
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termasuk dalam kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang umur orang tua.  

  
Gambar 4.5 Diagram Batang Deskriptif Persentasi Umur Orang Tua 

 

Usia atau umur orang tua terdiri dari usia suami dan usia istri 

yang dapat dilihat pada tabel distribusi usia suami dan usia istri 

dibawah ini: 

Tabel 4.9 Distribusi Usia Suami 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

> 64 tahun 5 6% 

55-64 tahun 21 25% 

45-54 tahun 27 32% 

< 45 tahun 32 38% 

Jumlah 85 100% 

Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase 

tertinggi usia suami 38% berusia kurang dari 45 tahun, sedangkan 

persentase terendah sebanyak 6% yaitu berusia lebih dari 64 tahun. 

Tabel 4.10 Distribusi Usia istri 

Kriteria Frekuensi Persentasi 

> 64 tahun 4 5% 

55-64 tahun 20 24% 

45-54 tahun 28 33% 

< 45 tahun 33 39% 

Jumlah 85 100% 

Sumber : Data penelitian, diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase 

tertinggi pendidikan istri 39% berusia kurang dari 45 tahun, sedangkan 

persentase terendah sebanyak 5% yaitu berusia lebih dari 64 tahun. 

b. Variabel Kondisi Ekonomi 

Pada variabel deskriptif variabel kondisi ekonomi keluarga, 

penilaian dilakukan dengan 2 indikator, diantaranya adalah Pendapatan 

bersih dan kekayaan yang dimiliki.  Berikut adalah tabel deskriptif kondisi 

ekonomi. 

Tabel 4.11 Distribusi Kondisi Ekonomi Keluarga 

Kriteria Frekuensi Persentasi (%) 

Sangat Tinggi 4 5 

Tinggi 9 11 

Sedang 26 31 

Rendah 46 54 

Jumlah 85 100 

Rata-rata 43,6 

Kriteria R 

     Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 responden 

diperoleh keterangan tentang kondisi ekonomi keluarga sebagai berikut : 4 

keluarga  (5%) memiliki tingkat kondisi ekonomi keluarga dengan kriteria 

sangat tinggi, 9 keluarga (11%) memiliki tingkat kondisi ekonomi keluarga 

kriteria tinggi, 26 keluarga (31%) memiliki tingkat kondisi ekonomi 

keluarga dengan kriteria sedang, 46 keluarga (54%) memiliki tingkat 

kondisi ekonomi keluarga dengan kriteria rendah. Secara klasikal 

persentasi kondisi ekonomi keluarga sebesar 43,6% dan termasuk dalam 

kriteria rendah, lebih jelasnya pada gambar diagram di bawah ini: 
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Gambar 4.4 Diagram Batang Deskriptif Persentasi Kondisi Ekonomi 

Variabel kondisi ekonomi keluarga terdiri dari 2 indikator yang 

dapat dilihat dari tabel deskripsi tiap-tiap indikator kondisi ekonomi 

keluarga berikut ini: 

1) Pendapatan Bersih Keluarga 

Gambaran tentang pendapatan bersih keluarga berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Pendapatan Bersih Keluarga 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

> Rp. 750.000 4 5 

Rp. 500.000 – Rp. 750.000 10 12 

Rp. 250.000 – Rp. 499.000 25 29 

< Rp. 250.000 46 54 

Jumlah 85 100 

Sumber : Data penelitian, diolah 2013 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pendapatan bersih keluarga 

sebagai berikut : 4 keluarga  (5%) memiliki tingkat pendapatan bersih 

keluarga lebih dari Rp. 750.000 dalam 1 bulan, 10 keluarga (12%) 

memiliki tingkat pendapatan bersih keluarga antara Rp. 500.000-

Rp.750.000 dalam 1 bulan, 25 keluarga (29%) memiliki tingkat 
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pendapatan bersih keluarga antara Rp. 250.000-Rp. 499.000 alam 1 

bulan, 46 keluarga (54%) memiliki tingkat pendapatan bersih keluarga 

kurang dari Rp. 250.000 dalam 1 bulan. Secara klasikal persentasi 

pendapatan bersih keluarga sebesar 41,8% dan termasuk dalam kriteria 

rendah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

pendapatan bersih keluarga. 

 
Gambar 4.7 Diagram Batang Deskriptif Persentasi Pendapatan Bersih 

2) Kekayaan yang Dimiliki 

Pada variabel deskriptif variabel kekayaan yang dimiliki keluarga, 

penilaian dilakukan dengan 5 indikator, diantaranya adalah status 

rumah yang dimiliki, jenis atau sifat rumah yang ditempati, jenis lantai 

dasar, tipe atau ukuran rumah dan tabungan. Berikut adalah tabel 

deskriptif kekayaan yang dimiliki. 

Tabel 4.13 Distribusi Kekayaan yang Dimiliki 

Kriteria Frekuensi Persentasi (%) 

Sangat Tinggi 4 5 

Tinggi 9 11 

Sedang 31 36 

Rendah 41 48 

Jumlah 85 100 

Sumber : Data penelitian, diolah 2013 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 keluarga 

diperoleh keterangan tentang tingkat kekayaan yang dimiliki sebagai 

berikut : 4 keluarga  (5%) memiliki tingkat kekayaan dengan kriteria 

sangat tinggi, 9 keluarga (11%) memiliki tingkat kekayaan dengan 

kriteria tinggi, 31 keluarga (36%) memiliki tingkat kekayaan dengan 

kriteria sedang, 41 keluarga (48%) memiliki tingkat kekayaan dengan 

kriteria rendah. Secara klasikal persentasi kekayaan sebesar 43,6% dan 

termasuk dalam kriteria rendah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang kekayaan yang dimiliki. 

 
Gambar 4.8 Diagram Batang Deskriptif Persentasi Kekayaan yang 

Dimiliki 

 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel kekayaan yang dimiliki 

dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator kekayaan yang dimiliki 

berikut ini: 

a) Status Rumah 

 Keluarga nelayan mayoritas memiliki rumah dengan status 

menyewa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabe di bawah ini: 
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Tabel 4.14 Status Rumah 

Status Rumah Frekuensi Persentasi (%) 

Rumah sendiri 16 19 

Menyewa 29 34 

Menumpang orang lain 16 19 

Menumpang saudara 24 28 

Jumlah 85 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase 

tertinggi status rumah yang dimiliki keluarga nelayan sebanyak 34% 

mereka menyewa rumah yang ditempati, sedangkan persentase 

terendah sebanyak 19% yaitu dengan status rumah sendiri dan 

menumpang pada orang lain. 

b) Jenis Rumah yang Ditempati 

Keluarga nelayan mayoritas memiliki rumah dengan jenis kayu 

atau papan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.15 Jenis Rumah yang Ditempati  

Jenis Rumah Frekuensi Persentasi (%) 

Permanen 7 8 

Semi Permanen 6 7 

Kayu/Papan 58 68 

Bambu 14 16 

Jumlah 85 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa persentase tertinggi jenis 

rumah yang dimiliki keluarga nelayan sebanyak 68% yaitu dari kayu 

atau papan, persentase terendah sebanyak 7% yaitu dengan jenis 

rumah semi permanen. 

 

 



71 

 

 

c) Lantai Dasar Rumah 

Keluarga nelayan mayoritas memiliki rumah dengan lantai 

dasar, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabe di bawah ini: 

Tabel 4.16 Lantai Dasar Rumah 

Jenis Lantai Frekuensi Persentasi (%) 

Keramik 6 7 

Ubin 10 12 

Plester 39 46 

Tanah 30 35 

Jumlah 85 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa persentase tertinggi dari jenis 

lantai dasar rumah yang dimiliki keluarga nelayan sebanyak 46% 

yaitu dari plester, persentase terendah sebanyak 7% yaitu dengan 

jenis keramik.  

d) Tipe atau Ukuran Rumah 

Keluarga nelayan mayoritas memiliki rumah dengan tipe atau 

ukuran, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabe di bawah ini. 

Tabel 4.17 Tipe atau Ukuran Rumah 

Tipe /Ukuran Rumah m
2
 Frekuensi Persentasi (%) 

> 149  1 1 

100-149   10 12 

50-99  28 33 

> 50  46 54 

Jumlah 85 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa persentase tertinggi dari tipe 

atau ukuran rumah yang dimiliki keluarga nelayan sebanyak 54% 

yaitu dengan tipe atau ukuran > 50 m
2
, persentase terendah sebanyak 

1% yaitu dengan tipe atau ukuran > 149 m
2
. 



72 

 

 

e) Tabungan 

Keluarga nelayan mayoritas menabung dalam satu bulan 

kurang dari 100.000 rupiah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.18 Tabungan 

Tabungan dalam 1 bulan Frekuensi Persentasi (%) 

>300.000 1 1 

200.000-300.000 10 12 

100.000-199.000 11 13 

> 100.000 63 74 

Jumlah 85 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

persentase tertinggi untuk tabungan yang dimiliki sebanyak 74,% 

mereka menyisihkan uangnya untuk ditabung kurang dari Rp. 

100.000 dalam satu bulan. Sedangkan persentase terendah adalah 

sebanyak 1% mereka menyisihkan uangnya untuk ditabung lebih 

dari Rp. 300.000 dalam satu bulan. 

c. Variabel Tingkat Pendidikan Anak 

Pada variabel deskriptif variabel tingkat pendidikan anak, 

penilaian dilakukan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang telah 

ditempuh atau masih di tempuh oleh salah satu anak dari suatu 

keluarga. Berikut adalah tabel deskriptif tingkat pendidikan anak. 
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Tabel 4.19 Distribusi Tingkat Pendidikan Anak 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

Perguruan Tinggi 2 2 

SMA 12 14 

SMP 29 34 

SD 42 49 

Jumlah 85 100 

Rata-rata 42.4 

Kriteria R 

Sumber : Data penelitian, diolah 2012  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 85 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pendidikan anak sebagai berikut : 

2  keluarga  (2%) memiliki tingkat pendidikan anak sampai Perguruan 

Tinggi, 12 keluarga (14%) memiliki tingkat pendidikan anak sampai 

SMA, 29 keluarga (34%) memiliki tingkat pendidikan anak sampai 

SMP, 42 keluarga (49%) memiliki tingkat pendidikan anak hanya pada 

jenjang SD . Secara klasikal persentasi tingkat pendidikan anak sebesar 

42,4% dan termasuk dalam kriteria rendah. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang tingkat pendidikan anak. 

 
Gambar 4.9 Diagram Batang Persentase Tingkat Pendidikan Anak         

       

 

Perguruan  Tinggi                  SMA                    SMP                           SD 
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2. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak 

Kelurga Nelayan 

a. Uji  Persaratan Regresi 

1) Normalitas Data 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak, 

dapat dilakukan dengan uji normalitas. Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika 

dilihat dari grafik di bawah ini, maka titik-titik kecil mendekati garis, 

bisa dikatakan bahwa data dari penelitian ini memiliki distribusi 

normal. 

 
Gambar 4.10 Grafik P-Plot 
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Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi 

normal maka data dari penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

2) Uji Linieritas. 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi 

adalah dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 16: 

Tabel 4.20 Output Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290   

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 .873 1.145 

X2 .105 .031 .348 3.362 .001 .873 1.145 

a. Dependent Variable: Y  

 

     

Berdasarkan tabel diatas terlihat setiap variabel bebas 

mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi ini. 

3) Uji Homogenitas (Uji Heterokedastisitas) 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran 

variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi 

yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik 

scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 

sumbu Y.  Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16: 

 
Gambar 4.11 Grafik Scatterplot 

 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada 
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sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi ini. 

b. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows 

diperoleh hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 Output Uji Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290 

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 

X2 .105 .031 .388 3.362 .001 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y = 0,835 + 0,235X1 + 0,105X2.  

Dimana: 

Y = variabel terikat (Tingkat pendidikan anak) 

X1 = variabel bebas (Kondisi sosial) 

X2 = variabel bebas (Kondisi ekonomi) 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1) Konstanta = 0,835 

Jika variabel Kondisi sosial dan Kondisi ekonomi keluarga, dianggap 

sama dengan nol, maka variabel Tingkat pendidikan anak  0,835. 
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2) Koefisien X1 = 0,235 

Jika variabel Kondisi sosial mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara Kondisi ekonomi, dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan Tingkat pendidikan anak sebesar 0,235. 

3) Koefisien X2 = 0,105 

Jika variabel Kondisi ekonomi mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara Kondisi sosial, dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan Tingkat pendidikan anak  sebesar 0,105. 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Pengujian hipotesis secara simultan (uji F). 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh kondisi 

sosial dan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pendidikan anak 

atau sering disebut uji kelinieran persamaan regresi. 

Hipotesis: 

0:0H  (Kondisi sosial dan ekonomi secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak) 

0:1H  (Kondisi sosial dan ekonomi secara simultan 

berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak) 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel atau sig ≥ 5%. 

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel dan sig < 5%. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini: 
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Tabel 4.22 Output Uji F 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43.179 2 21.589 12.412 .000
a
 

Residual 142.633 82 1.739   

Total 185.812 84    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 12.412 > 3.106 (nilai F 

tabel F(0,05;2;85) = 3.106) dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel 

kondisi sosial dan ekonomi keluarga, secara simultan benar-benar 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat pendidikan anak. 

Maka dengan kata lain variabel kondisi sosial dan ekonomi keluarga, 

mampu menjelaskan besarnya variabel tingkat pendidikan anak. 

2) Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu 

(parsial) kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi tingkat 

pendidikan anak secara signifikan atau tidak. Hasil output dari SPSS 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Output Uji Hipotesis 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290 

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 

X2 .105 .031 .348 3.362 .001 

a. Dependent Variable: Y     
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Hipotesis : 

Ho : Kondisi sosial dan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pendidikan anak.. 

Ha : Kondisi sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat 

pendidikan anak.. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Maka dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( ) = 0,05. 

Derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 85-2-1 = 82, serta pengujian dua sisi 

diperoleh dari nilai t0,05=1.989. 

Ho diterima apabila –  ttabel ≤ thitung ≤ ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung < – ttabel  atau  thitung > ttabel) dan sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (Kondisi 

Sosial) diperoleh nilai thitung = 2.240 > 1.989= ttabel, dan sig = 0,028 < 

5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel Kondisi sosial secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat pandidikan anak.  

Pada variabel X2 (Kondisi ekonomi) diperoleh nilai thitung = 

3.362 > 1.989= ttabel, dan sig = 0.001 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti 

variabel  Kondisi ekonomi secara statistik berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Tingkat pendidikan anak. 

d. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji 
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determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi kondisi sosial dan kondisi ekonomi 

terhadap tingkat pendidikan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.25 Output Uji Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290    

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 .356 .240 .217 

X2 .105 .031 .448 3.362 .001 .431 .348 .325 

a. Dependent Variable: 

Y 

       

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan kondisi 

sosial dan kondisi ekonomi secara terpisah (parsial) terhadap tingkat 

pendidikan anak adalah dengan mengkuadratkan nilai Correlations 

partial dalam tabel, kemudian diubah kedalam bentuk persentase. 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya koefisien 

Correlations partial sebesar 0,240 (X1) dan 0,348 (X2), maka dapat kita 

ketahui jika besarnya pengaruh kondisi sosial terhadap tingkat 

pendidikan anak adalah (0,240)
 2 

x 100 % = 5,8%, sedangkan besarnya 

pengaruh kondisi ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak adalah 

(0,348)
 2 

x 100% = 12,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi 

ekonomi memberikan pengaruh lebih besar terhadap Tingkat pendidikan 

anak  dibandingkan variabel kondisi sosial. 
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e. Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Untuk melihat besarnya pengaruh kondisi sosial dan ekonomi 

terhadap tingkat pendidikan anak secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel model summary berikut ini: 

Tabel 4.24 Model Summary Determinasi Ganda 
 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .482
a
 .232 .214 1.31887 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

Pada tabel di atas diperoleh nilai R
 
Square = 0,232 = 23,2% ini 

berarti Kondisi sosial dan ekonomi, secara bersama-sama mempengaruhi 

Tingkat pendidikan anak sebesar 23,2% dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian tentang pengaruh Kondisi 

Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Kelurahan 

Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, diperoleh keterangan 

secara simultan kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat pendidikan anak. 

1. Pengaruh Kondisi Sosial dan Kondisi Ekonomi terhadap Tingkat 

Pendidikan Anak. 

a. Pengaruh Kondisi Sosial 

Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anak, 

tentunya sangat dipengaruhi oleh orang tua, tentunya semakin tinggi 
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tingkat pendidikan orang tua, maka akan semakin tinggi pula persepsi 

mereka dalam pendidikan tentunya hal ini akan menimbulkan motivasi 

tersendiri untuk menyekolahkan anak menuju jenjang yang setinggi 

mungkin, berbeda dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah, mereka cenderung kurang memiliki persepsi akan 

pentingnya nilai pendidikan bagi anak mereka, berdasarkan pada hasil 

penelitian yang telah di analisis dengan analisis deskriptif persentase di 

atas dapat di ketahui bahwa latar belakang pendidikan orang tua pada 

keluarga nelayan rata-rata tidak sekolah atau tidak lulus pendidikan dasar 

lebih tepatnya Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 46% untuk suami 

dan 42% untuk istri, sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 7% dari suami dan tidak ada istri 

yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai Sekolah Menengah 

Atas. Dengan kondisi yang demikian maka dapat dikatakan wawasan 

atau kesadaran mereka tentang dunia pendidikan sangat kurang walaupun 

tidak menutup kemungkinan ada yang mempunyai wawasan atau 

kesadaran tinggi tentang pendidikan. 

Sedangkan pada umur atau usia orang tua dapat menentukan 

bagaimana cara befikir sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 

pengalaman yang di perolehnya tentang bagaimana pendidikan anak 

mereka. Selain itu semakin tua umur orang tua semakin rendah pula 

beban tanggungan yang ditanggung sehingga akan memberikan ruang 

yang lebih untuk berfikir tentang pendidikan anaknya tidak hanya 
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memikirkan kondisi ekonomi keluarganya. Berdasarkan pada hasil 

analisis deskriptif persentase untuk umur atau usia orang tua, mayoritas 

berusia kurang dari 45 tahun dengan persentasi sebesar 38% (suami) dan 

39% (istri), sedangkan yang berusia lebih dari 64 tahun hanya 6% 

(suami) dan 5% (istri), dengan kondisi demikian menyebabkan mereka 

masih terlalu sibuk memikirkan kondisi ekonomi keluarganya dan masih 

memiliki beban tanggungan yang tinggi, karena untuk orang tua yang 

berusia kurang dari 45 tahun memiliki anak yang tertua kurang lebih 

berusia 18-21 tahun yang masih merupakan usia sekolah. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel kondisi 

sosial berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan anak secara 

signifikan. Ini berarti semakin baik kondisi sosial berakibat pada semakin 

baiknya tingkat pendidikan anak yang dimiliki oleh suatu keluarga. 

Besarnya pengaruh variable kondisi sosial terhadap tingkat pendidikan 

anak adalah 5,8%, dengan t hitung sebesar 2.240 dan signifikansi 0,028, 

karena signifikansi yang diperoleh lebih rendah dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi sosial berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras. 

b. Pengaruh Kondisi Ekonomi  

Tinggi atau rendahnya kemampuan ekonomi suatu keluarga akan 

berpengaruh terhadap pendidikan anak dalam keluarga tersebut, karena 

untuk mengenyam pendidikan di butuhkan kemampuan ekonomi 

keluarga yang besar untuk memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan 
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anak dalam menempuh pendidikan. Besarnya biaya pendidikan akan 

sesuai dengan jenjang pendidikan yang di tempu, semakin tinggi jenjang 

pendidikan maka semakin besar pula biayanya, oleh karena itu kondisi 

ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendidikan anak. 

Kondisi ekonomi keluarga nelayan dalam penelitian ini di peroleh 

dari banyak indikator seperti pendapatan dan pengeluaran keluarga yang 

apabila di bandingkan maka akan terlihat berapa besar pendapatan bersih 

dari masing-masing keluarga,  

Pendapatan bersih keluarga nelayan yang mayoritas (53%) kurang 

dari Rp. 250.000 per bulan, walaupun ada sebagian kecil dari keluarga 

nelayan (5%) yang memiliki pendapatan bersih lebih dari Rp. 750.000 

per bulan. Dengan pendapatan bersih keluarga nelayan yang kurang dari 

Rp. 250.000 dalam satu bulan dan rata-rata setiap keluarga memiliki 

empat orang anak maka akan sangat berat bagi mereka untuk 

menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Kemudian 

kekayaan yang dimiliki mencakup tempat tinggal dan tabungan keluarga 

selama satu bulan, untuk tempat tinggal dengan pendapatan bersih yang 

kurang dari Rp. 250.000 jelas terlihat dari status tempat tinggal keluarga 

nelayan yang sebagian besar (34%) masih menyewa pada orang lain dan 

rata-rata (64%) tempat tinggal terbuat dari kayu atau papan, sedangkan 

untuk jenis lantai dasar tempat tinggal mayoritas menggunakan lantai 

dasar dari plester (46%) dan kebanyakan (54%) luasnya kurang dari 50 
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m
2
. Keluarga nelayan mayoritas tidak memiliki budaya menabung atau 

memang tidak ada sisa uang yang bisa di tabung, hal ini terlihat dari 

analisis hasil penelitian dimana 73% keluarga nelayan hanya dapat 

menyisihkan uangnya kurang dari Rp. 100.000, dalam satu bulannya 

untuk ditabung. 

Setelah hasil penelitian di dapat dan melakukan penskoran pada 

semua indikator yang kemudian analisis dengan  analisis deskriptif 

persentase maka dapat di ketahui bahwa kondisi ekonomi keluarga 

nelayan di Kelurahan Sugihwaras masuk dalam kriteria rendah yaitu 

dengan persentase sebanyak 54% keluarga. Mungkin karena nelayan di 

Kelurahan Sugihwaras mayoritas adalah nelayan penuh dimana seluruh 

waktunya digunakan untuk melaut, mayoritas dari mereka tidak 

mempunyai alternatif pekerjaan lain, sehingga ketika datang cuaca buruk 

mereka hanya berdiam diri di rumah, hal inilah yang mungkin turut andil 

dalam rendahnya kondisi perekonomian yang dimiliki oleh nelayan di 

Kelurahan Sugihwaras. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel kondisi 

ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan anak secara 

signifikan. Ini berarti semakin baik kondisi ekonomi berakibat pada 

semakin baiknya tingkat pendidikan anak yang dimiliki oleh suatu 

keluarga. Besarnya pengaruh variabel kondisi sekonomi terhadap tingkat 

pendidikan anak adalah 12.1%, dengan t hitung sebesar 3.362 dan 
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signifikansi 0,001, karena signifikansi yang diperoleh lebih rendah dari 

0,05 menunjukan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. 

c. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi  

Besarnya pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi secara bersama-sama 

terhadap Tingkat pendidikan anak adalah 23,2%, yang berarti kondisi 

sosial ekonomi keluarga mampu menjelaskan tingkat pendidikan anak 

sebesar 23,2% dan sisanya 76,8% adalah variabel lain yang tidak masuk 

dalam penelitian ini. Jika hanya dilihat dari persentasenya yang hanya 

23,2% maka akan terlihat kecil pengaruhnya, akan tetapi jika kita dalami 

kembali bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan 

anak bukan hanya kondisi sosial dan ekonomi keluarganya saja, masih 

banyak faktor lain yang dapat mempengaruhinya yang tidak masuk 

dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan biaya penulis dalam 

melakukan penelitian ini, dengan demikian kondisi sosial ekonomi dapat 

dikatakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat 

pendidikan anak.   

Dari penjelasan diatas dapat diketahui seberapa besar kontribusi 

antara kondisi sosial dan kondisi ekonomi baik secara terpisah maupun 

secara bersama-sama, dimana antara kondisi sosial dan ekonomi 

keluaraga, kontribusi kondisi ekonomi keluagalah lebih dominan 

pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan anak. Hal ini disebabkan 

karena untuk dapat mengenyam pendidikan tidaklah gratis tanpa adanya 

biaya, walaupun dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS) dari 
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pemerintah yang menyatakan dengan BOS kini sekolah gratis. Namun 

kenyataannya tidak semuanya gratis, pihak sekolah masih menarik iuran 

dengan berbagai alasan, walaupun tidak besar jumlahnya namun bagi 

masyarkat nelayan yang mayoritas ekonominya menengah kebawah 

terasa masih terlalu memberatkan. Karena biaya pendidikan bukan hanya 

masalah administrasi disekolah namun masih banyak lagi kebutuhan 

yang diperlukan agar seorang anak dapat bersekolah, dari uang saku, 

transportasi, baju seragam dan perlengkapan sekolah lainya yang harus 

terpenuhi agar seorang anak dapat bersekolah. 

Jadi dengan melihat besarnya kontribusi pengaruh kondisi ekonomi 

tersebut terhadap tingkat pendidikan anak maka sudah sepatutnya jika 

kondisi ekonomi masyarakat nelayan menjadi perhatian khusus bagi 

pihak pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 

wilayah tersebut dan tentunya memberikan sosialisasi tentang bagaimana 

cara menangkap dan mengelola hasil tangkapan yang baik agar dapat 

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir khususnya bagi 

nelayan, karena di masa reformasi sekarang ini hidup terasa berat tanpa 

didukung kondisi ekonomi yang mencukupi. 

2. Tingkat Pendidikan Anak 

Tingkat pendidikan anak keluarga nelayan pada umumnya berada 

pada kriteria rendah yaitu sebanyak 42,4% anak dari keluarga nelayan hanya 

sampai pada tingkat pendidikan dasar lebih tepatnya Sekolah Dasar (SD) 

dan 34% hanya sampai pada tingkat pendidikan dasar (SMP). Sedangkan 
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yang melanjutkan sampai pada tingkat pendidikan menegah (SMA)  hanya 

14% dan 2% pada tingkat pendidikan tinggi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendidikan anak rendah, salah satunya biaya sekolah 

yang cukup tinggi sehingga tidak dapat terjangkau untuk keluarga nelayan 

yang berpendapatan rendah, tetapi faktor biaya nampaknya bukan jadi 

alasan utama mereka, dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang 

menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan anak, seperti faktor lingkungan 

yang juga sangat mempengaruhi pemikiran orang tua dan juga anaknya 

tentang kesadaran akan pentingnya pendidikan, keluarga nelayan masih 

menganggap bahwa anak terutama anak laki-laki adalah aset berharga untuk 

dapat membantu orang tua bekerja. Keluarga nelayan masih beranggapan 

bahwa anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, kedepannya juga akan ikut 

bekerja di laut. Perhatian keluarga nelayan terhadap pendidikan anaknya 

kurang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang hampir tidak pernah 

dirumah. Dengan beberapa alasan tersebut, anak yang harusnya sekolah 

tetapi putus sekolah hanya karena kondisi sosial ekonomi yang kurang 

ataupun untuk bekerja, entah itu kemauan sendiri untuk membantu ekonomi 

orang tua atau memang disuruh orang tua, sehingga hanya sebagian kecil 

dari anak nelayan yang dapat melanjutkan sampai Perguruan Tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial keluarga terhadap 

tingkat pendidikan anak nelayan sebesar 5,8%, artinya variasi kondisi sosial 

mampu menjelaskan variasi tingkat pendidikan anak sebesar 5,8%. Maka 

semakin tinggi kondisi sosial keluarga akan semakin tinggi pula tingkat 

pendidikan anaknya. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga 

terhadap tingkat pendidikan anak nelayan sebesar 12,1%, artinya variasi 

kondisi ekonomi mampu menjelaskan variasi tingkat pendidikan anak 

sebesar 12,1%. Maka semakin tinggi kondisi ekonomi keluarga akan 

semakin tinggi pula tingkat pendidikan anaknya. 

3. Kondisi sosial ekonomi berpengaruh sebesar 23,2% artinya kondisi sosial 

ekonomi secara bersama-sama berpengaruh sebesar 23,2% terhadap 

tingkat pendidikan anak di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

sedangkan sisanya 76,8% merupakan faktor lain seperti aksesbilitas, 

motivasi, lingkungan dan masih banyak lagi yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Orang tua memegang peranan yang penting terhadap pendidikan anak, jadi 

sebagai orang tua harus membimbing ,mendukung dan memperhatikan 

pentingnya pendidikan anak. orang tua tidak boleh memaksakan 

kehendaknya untuk menyuruh anak bekerja setelah tamat dari Pendidikan 

Dasar, diutamakan anak dapat sekolah minimal sampai ke tingkat 

Pendidikan Menengah karena dangan pendidikanlah anak  akan lebih 

membantu orang tua. 

2. Orang tua sebaiknya meningkatkan pendapatannya dengan cara bekerja 

lebih giat lagi dan mencari pekerjaan tambahan/sampingan, melalui 

pelatihan-pelatihan yang ada atau pendidikan informal agar pendapataannya 

bisa bertambah untuk mencukupi kebutuhan. 

3. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan di lokasi penelitian, perlu diadakan 

program penyuluhan pendidikan dari Pemerintah Daerah setempat melalui 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, serta baik bagi Pemerintah  

Daerah maupun masyarakat setempat dapat memberikan bantuan bagi 

mereka yang benar-benar tidak mampu khususnya nelayan agar dapat 

menyekolahkan anaknya sampai Pendidikan Menengah. 

 



 

92 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ali, Mohammad. 1993. Strategi Penelitian Pendidikan. Bandung: Angkasa. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek. 

Jakarta:rineka cipta. 

 

Badan Pusat Statistik. 2011. Kecamatan Pemalang Dalam Angka. Pemalang: 

BPS. 

 

---------. 2011. Pedoman Pencacahan SPDT12-K: BPS 

 

Definisi dan Pengertian Pengaruh, diakses tanggal 30 Desember 2012, 

(http://carapedia.com/pengertian definisi pengaruh info2117.html). 

 

Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang 

Perikanan. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia. 

 

Departemen Keuangan Republik indonesia Undang-undang No 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Depdiknas. 

 

Departeman Sosial Republik Indonesia Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. Jakarta: Departeman Sosial Republik 

Indonesia 

 

Departeman Sosial Republik Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Departeman Sosial Republik 

Indonesia 

 

Hasbullah. 2009. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Ihsan, Fuad. 1995. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi 

Pesisir.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

--------.  2003. Akar Kemiskinan Nelayan.Yogyakarta: LKiS. 

http://carapedia.com/pengertian%20definisi%20pengaruh%20info2117.html


93 

 

 

 

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1981. Dasar-

Dasar Demografi. Jakarta: Universitas Indonesia 

 

Maftukhah. 2007. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP n 1 Randudongkal Kabupaten 

Pemalang Tahun 2006/2007. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

 

Mulyadi. 2007. Ekonomi Kelautan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Siswanto, Budi. 2008. Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan.Malang: 

Laksbag   Mediatama. 

 

Sunardi, M. dan H.D. Evers. 1985. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: 

CV. Rajawali. 

 

Sumintarsih, dkk. 2005. Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Madura. 

Yogyakarta: Kemenbudpar. 

 

Trioaini, Lorenzia. 2003.  Pengaruh Pendapatan Petani Terhadap Pendidikan 

Anak (Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). 

(online). diakses 12 januari 2013, (http://student 

research.umm.ac.id/index.php/dept of agribisnis /article/view/3719) 

 

Waedi. 2009. Pengaruh Usia Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Garmen PT. 

Primatex Kabupaten Batang Tahun 2009. Skripsi. Universitas Negeri 

Semarang.  

  

Wakhid, Abdul. 2008. Pendidikan Versus Kemiskinan.(online). Jurnal Nadwa, 

Volume 2, No 1, Mei 2008. Hlm. 100. Diakses 9 Januari 2013 

(isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/210883105.pdf) 

 

Wasak, Martha. 2012. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan Dl Desa 

Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, 

Sulawesi Utara. (online). Pacific Journal. Januari 2012 Vol. 1 (7): 1339. 

Diakses 4 Februari 2013(Http://Repo.Unsrat.Ac.Id/280/1/Keadaan Sosial-

Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang 

Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.Pdf). 

 

Yusuf, Fandi. 2012. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Sosial Ekonomi 

Nelayan Terhadap Ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Anak di Kelurahan 

Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Tahun 2012. Skripsi. Universitas 

Negeri Semarang. 

http://repo.unsrat.ac.id/280/1/Keadaan


92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Lampiran 1 

 

Daftar Responden 
 

No Kode Nama RW / RT 

1 R-1 Slamet RW 1/ RT 1 

2 R-2 Rikhan RW 1/ RT 1 

3 R-3 Akhmad Fauzi RW 1/ RT 1 

4 R-4 Nuridin RW 1/ RT 1 

5 R-5 Untung Slamet RW 1/ RT 1 

6 R-6 Karmen RW 1/ RT 1 

7 R-7 Dasi'un RW 1/ RT 2 

8 R-8 Abdul Kodir RW 1/ RT 2 

9 R-9 Usman RW 1/ RT 2 

10 R-10 Casminto RW 1/ RT 2 

11 R-11 Muhidin RW 1/ RT 2 

12 R-12 Mustofa RW 1/ RT 2 

13 R-13 Wastonoh RW 1/ RT 3 

14 R-14 Sudarjo RW 1/ RT 3 

15 R-15 Suwaryo RW 1/ RT 3 

16 R-16 Sailun RW 1/ RT 3 

17 R-17 Was'ud RW 1/ RT 3 

18 R-18 Wakhidun RW 1/ RT 3 

19 R-19 Nurreli RW 1/ RT 3 

20 R-20 Ahmad RW 2/ RT 1 

21 R-21 Parikhin RW 2/ RT 1 

22 R-22 Nuradi RW 2/ RT 1 

23 R-23 Sarbani RW 2/ RT 1 

24 R-24 Waidun RW 2/ RT 1 

25 R-25 Rasim RW 2/ RT 2 

26 R-26 Sukarno RW 2/ RT 2 

27 R-27 Samsudin RW 2/ RT 2 

28 R-28 Alip Kodim RW 2/ RT 2 

29 R-29 Ugiyanto RW 2/ RT 3 

30 R-30 Karim RW 2/ RT 3 

31 R-31 Samuri RW 2/ RT 3 

32 R-32 Suntung RW 2/ RT 3 

33 R-33 Muklas RW 2/ RT 3 

34 R-34 Rustono RW 3/ RT 1 

35 R-35 Slamet RW 3/ RT 1 

36 R-36 Kasnan RW 3/ RT 1 

37 R-37 Sutrisno RW 3/ RT 1 

38 R-38 Rofik RW 3/ RT 1 

39 R-39 Slamet RW 3/ RT 1 
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40 R-40 Sudarso RW 3/ RT 2 

41 R-41 Ranu Sarwono RW 3/ RT 2 

42 R-42 Makmuri RW 3/ RT 2 

43 R-43 Palali RW 3/ RT 2 

44 R-44 Nur Rohman RW 3/ RT 2 

45 R-45 Tartono RW 3/ RT 2 

46 R-46 Sugiyatno RW 3/ RT 3 

47 R-47 Supyan RW 3/ RT 3 

48 R-48 Muhroni RW 3/ RT 3 

49 R-49 Umarudin RW 3/ RT 3 

50 R-50 Warto RW 3/ RT 3 

51 R-51 Rochyadi RW 3/ RT 3 

52 R-52 Roso Antoni RW 3/ RT 4 

53 R-53 Muswadi RW 3/ RT 4 

54 R-54 Wachidin RW 3/ RT 4 

55 R-55 Suparyo RW 3/ RT 4 

56 R-56 Daryoto RW 3/ RT 4 

57 R-57 Ridwan RW 3/ RT 4 

58 R-58 Muali RW 4/ RT 1 

59 R-59 Dasipin RW 4/ RT 1 

60 R-60 Slamet RW 4/ RT 1 

61 R-61 Sobirin RW 4/ RT 2 

62 R-62 Kasdono RW 4/ RT 2 

63 R-63 Bukhori RW 4/ RT 2 

64 R-64 Daryono RW 4/ RT 3 

65 R-65 Basirin RW 4/ RT 3 

66 R-66 Supriyadi Winarko RW 4/ RT 3 

67 R-67 Suharto RW 5/ RT 1 

68 R-68 Sudi RW 5/ RT 1 

69 R-69 Abdul Ikrom RW 5/ RT 1 

70 R-70 Waryono RW 5/ RT 2 

71 R-71 Daryoso RW 5/ RT 2 

72 R-72 Muchari RW 5/ RT 2 

73 R-73 Glompong RW 5/ RT 3 

74 R-74 Slamet RW 5/ RT 3 

75 R-75 Sudarmo RW 6/ RT 1 

76 R-76 Mulud RW 6/ RT 1 

77 R-77 Riswanto RW 6/ RT 1 

78 R-78 Mohamad Solihin RW 6/ RT 2 

79 R-79 Darsono RW 6/ RT 2 

80 R-80 Slamet Miswar RW 6/ RT 2 

81 R-81 Tarnali RW 7/ RT 1 

82 R-82 Ramlan RW 7/ RT 1 

83 R-83 Mohamad Yatin RW 7/ RT 1 

84 R-84 Sumarih RW 8/ RT 1 

85 R-85 Dasmo RW 8/ RT 2 
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Lampiran 2 

KISI-KISI UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak pada Keluarga dan Nelayan di Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang 

No. Sub Variabel Indikator Inti pertanyaan No. Soal Jml. pertanyaan 

1. Tingkat Pendidikan  

 

 

Pendidikan orang tua 

 

Pendidikan terakhir yang ditempuh 

orang tua  

1 dan 2 2 

2. Umur/Usia Orang Tua 

 

Umur bapak dan ibu Umur bapak 

 

Umur ibu 

3 

 

4 

2 

3. 

 

Pendapatan dan  

Pengeluaran keluarga 

Pendapatan pokok 

 

Besarnya pendapatan orang tua setiap 

bulannya 

5 2 

Pendapatan dari 

pekerjaan sampingan 

Besarnya pendapatan sampingan orang 

tua setiap bulannya 

5 

Pendapatan dari anggota 

keluarga lain 

Besarnya pendapatan dari anggota 

keluarga lain 

5 

Pengeluaran berupa 

makanan 

 

Pengeluaran selama 1 bulan berupa 

pembelian yang berupa bahan makanan 

dan makanan jadi serta minuman 

 

 

6 
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Pengeluaran bukan 

makanan 

 

Pengeluaran selama 1 bulan untuk 

keperluan perumahan, air, listrik, bahan 

bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, 

rekreasi serta transportasi dan 

komunikasi 

6 

 

 

 

4. Pemilikan kekayaan Tempat tinggal Status rumah yang ditempati 

 

7 5 

Jenis rumah yang ditempati 

 

8 

 

Tipe/jenis lantai tempat tinggal 

 

9 

Tipe/ukuran rumah yang ditempati  

 

10 

Tabungan Tabungan perbulan 

 

11 

5. Tingkat pendidikan 

anak 

Tingkat pendidikan 

formal anak 

Tingkat pendidikan formal semua anak 

anda 

12 1 
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Lampiran 3 

ANGKET PENELITIAN 

 

Judul: 

“Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan 

Anak Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang” 

I. Identitas Responden 

No. Responden :   (diisi peneliti) 

Nama  : 

Umur  : 

Tempat Tinggal : 

II. Ketentuan Menjawab 

1. Mohon anda memberikan tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban 

yang anda anggap paling sesuai dan isilah titik tersebut sesuai dengan 

pendapat anda pada lembar instrumen ini. 

2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan anda ingin 

membenarkan, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban 

yang dianggap salah kemudian silanglah jawaban yang semestinya 

menurut anda benar. 

Contoh : Pilihan semula a b c d 

    Pembetulannya a b c d 

3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya! 

III.  Daftar Pertanyaan 

A. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua 

1. Apa Pendidikan formal terakhir yang bapak/ibu tempuh? 

a. SMA    c. SD 

b. SMP    d. Tidak Sekolah 

2. Apa Pendidikan formal (istri/suami)? 

a. SMA    c. SD 

b. SMP    d. Tidak Sekolah 
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B. Umur Orang Tua 

3. Berapa umur bapak sekarang . . . . 

a. Lebih dari 64 tahun……sebutkan 

b. Antara 55-64 tahun…….sebutkan 

c. Antara 45-54 tahun…….sebutkan 

d. Kurang dari 45 tahun…..sebutkan 

4. Berapa umur ibu sekarang . . . . 

a. Lebih dari 64 tahun ……sebutkan 

b. Antara 55-64 tahun…….sebutkan 

c. Antara 45-54 tahun…….sebutkan 

d. Kurang dari 45 tahun …..sebutkan 

C. Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga 

5.  Berapakah pendapatan pokok dan sampingan anda per bulan? 

No Jenis Pendapatan Nilai Rupiah 

  Pendapatan pokok  
1 Pendapatan pokok kepala keluarga Rp……………… 

2 Pendapatan pokok istri Rp……………… 

3 Pendapatan pokok anak (yang sudah bekerja) Rp……………… 

  Pendapatan Sampingan  
1 Pendapatan sampingan kepala keluarga Rp……………… 

2 Pendapatan sampingan istri Rp……………… 

3 Pendapatan sampingan anak Rp……………… 

  
Jumlah Rp……………… 

 

6. Pengeluaran keluarga selama 1 bulan yang lalu yang berasal 

dari pembelian yang berupa makanan dan bukan makanan. 

a. Berupa Makanan  

No Jenis Barang Nilai Rupiah 

   Bahan Makanan   

1 Padi-padian, Umbi-umbian (beras, jagungketela pohon/rambat, 

tepung kanji/terigu/beras, dll) 

Rp……………… 
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2 Daging (ayam, sapi, kerbau, sosis dll) Rp……………… 

3 Ikan laut Rp……………… 

4 Ikan air tawar/tambak Rp……………… 

5 Susu dan telur (telur ayam/bebek, susu bubuk/kaleng, keju dll) Rp……………… 

6 Sayuran  Rp……………… 

7 Buah-buahan Rp……………… 

8 Kacang-kacangan Rp……………… 

9 Bumbu-bumbuan Rp……………… 

10 Minyak (minyak goreng, margarine, mentega dll) Rp……………… 

  Makanan Jadi dan Minuman   

1 makanan jadi (mie bakso, bubur, makanan ringan, biskuit dll) Rp……………… 

2 Bahan minuman tidak beralkohol  

(air mineral, gula pasir, the, sirup dll) 

Rp……………… 

3 Tembakau dan minuman beralkohol (arak, bir, rokok dll) Rp……………… 

 
Jumlah Rp……………… 

 

b. Bukan Makanan 

No Jenis Barang/Jasa Nilai Rupiah 

   Perumahan, air, listrik dan bahan bakar   

1 Biaya tempat tinggal Rp……………… 

2 Biaya air (PAM) Rp……………… 

3 Biaya listrik Rp……………… 

4 Gas LPG Rp……………… 

5 Minyak tanah Rp……………… 

6 kayu bakar Rp……………… 

  Sandang   

1 Sandang pria Rp……………… 

2 Sandang wanita Rp……………… 

3 Sandang anak-anak Rp……………… 

  Kesehatan   

1 Biaya dokter Rp……………… 

2 Biaya kamar rumah sakit Rp……………… 

3 Biaya obat-obatan Rp……………… 

   Pendidikan dan Rekreasi   

1 Biaya pendidikan Rp……………… 

2 Biaya perlengkapan pendidikan Rp……………… 

3 Biaya rekreasi/hiburan (tiket masuk tempat wisata, majalah, surat 

kabar dll) 

Rp……………… 

  Transportasi dan Komunikasi   
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1 Ongkos transportasi (ongkos angkutan dalam/antar kota, ongkos 

becak, bensin dll) 

Rp……………… 

2 Biaya telepon Rp……………… 

3 Biaya pulsa handphone Rp……………… 

4 Biaya perawatan alat transportasi Rp……………… 

 
Jumlah Rp……………… 

 

E. Pemilikan Kekayaan 

 

7. Bagaimana status rumah yang ditempati bapak/ibu . . . . 

a. Rumah sendiri  c. Menumpang orang lain 

b. Menyewa  d. Menumpang pada saudara  

8. Apa jenis/sifat rumah yang ditempati bapak/ibu . . . . 

a. Permanen    

b. Semi permanen    

c. Kayu/papan 

d. Bambu 

9. Apa jenis lantai dasar rumah yang ditempati bapak/ibu . . . . 

a. keramik   

b. Ubin    

c. Plester 

d. Tanah 

10. Tipe/ukuran berapakah rumah yang ditempati bapak/ibu . . . . 

a. Lebih dari 149 m²……..sebutkan  

b. 100 – 1490 m²……..sebutkan    

c. 50 – 99 m²……..sebutkan  

d. Kurang dari 50 m² 

11. Berapakah uang yang keluarga anda sisihkan untuk ditabung 

dalam satu bulan? 

a. Lebih dari Rp. 300.000 

b. Antara Rp. 200.000 - Rp. 299.000  

c. Antara Rp. 100.000 - Rp. 199.000 

d. Tidak menabung – kurang dari Rp. 100.000 
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F. Tingkat pendidikan anak 

12. Bagaimanakah tingkat pendidikan formal anak anda (seperti 

usia dan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau Perguruan 

Tinggi) 

 

Terima Kasih Atas Partisipasi Anda 

 

 

 

Anak ke Nama Usia Pendidikan Kelas 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
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Lampiran 5 

 

UJI NORMALITAS DAN UJI HOMOGENITAS SERTA UJI REGRESI 

KONDISI SOSIAL EKONOMIDAN TINGKAT PENDIDIKAN ANAK 

 

Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 85 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.30307737 

Most Extreme Differences Absolute .092 

Positive .092 

Negative -.049 

Kolmogorov-Smirnov Z .851 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 
 diagram Q-Q plot juga menunjukkan data berdistribusi normal, sebab 

diagramnya tidak jauh dari garis diagonal normal. Secara keseluruhan dapat 
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disimpulkan bahwa data tingkat pendidikan anak tersebut berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Ujimultikolenieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290   

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 .873 1.145 

X2 .105 .031 .448 3.362 .001 .873 1.145 

a. Dependent Variable: Y       

 

Uji Heterokesdasitas 

 

 

Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290 

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 

X2 .105 .031 .448 3.362 .001 

a. Dependent Variable: Y     
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Uji  R 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .482
a
 .282 .214 1.31887 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 

Uji F 

 

Uji  r 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) .835 .784  1.065 .290    

X1 .235 .105 .232 2.240 .028 .356 .240 .217 

X2 .105 .031 .348 3.362 .001 .431 .448 .325 

a. Dependent Variable: Y        

 

 
0.24 5.8% 

 0.348 12.1% 

 

  

1.989319 

  

3.106507 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43.179 2 21.589 12.412 .000
a
 

Residual 142.633 82 1.739   

Total 185.812 84    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     
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Gambar kondisi tempat tinggal keluarga nelayan 

di Kelurahan Sugihwaras 

 

 
Gambar kondisi tempat tinggal keluarga nelayan  

di Kelurahan Sugihwaras 
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Gambar situasi bongkar muat setelah pergi melaut 

 

 

 
Gambar situasi pada saat bongkar muat setelah pergi melaut 
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Gambar nelayan yang akan pergi melaut 

 

 

 
Gambar gapura kawasan nelayan 

 


