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ABSTRAK
Delia Ekky Cahyani. 2015. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan
Terhadap Minat Anak Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Di Desa
Tasikagung Kecamatan Rembang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Apik Budi Santoso,
M. Si. Pembimbing II Drs. Moch Arifien, M. Si.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan minat anak
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi keluarga nelayan di Desa Tasikagung,
Kecamatan Rembang dan menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga
nelayan terhadap minat anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
anak keluarga nelayan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang yang berstatus
sebagai pelajar SMA/ Sederajat, pengambilan sampel dilakukan secara double
sample dengan 2 responden sekaligus yaitu orangtua sebagai nelayan dan anaknya.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 76 orang tua dan anak. Metode analisis
data menggunakan deskriptif persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi
sosial ekonomi keluarga nelayan dapat mempengaruhi minat melanjutkan ke
perguruan tinggi dengan probabilitas (p) 0,000 dan uji statistik (t) 8,853.
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tingkat pendidikan nelayan Desa
Tasikagung merupakan rendah yang akan berpengaruh terhadap kelanjutan
pendidikan anak samapi ke jenjang yang lebih tinggi.
Kata Kunci: sosial ekonomi nelayan, minat, pendidikan perguruan tinggi
ABSTRACT
This final project aims to determine the socio-economic conditions and the
interest of continuing education to college in fishermen families in the Tasikagung
village, sub-district of Rembang and analyze the influence of socio-economic
conditions of fishermen families on the interest of continuing education to college
in the village of Tasikagung District of Rembang. The populations of this study are
all of children of fishermen families in the Tasikagung village, sub-districts of
Rembang which are on high school, while the sampling is done by double sample
with 2 sample respondents as well as the fisherman as parents and his children..
The total samples in this study are 76 include parents and children. Methodology
of data collection in this study uses questionnaires/ questionnaire and interview.
Methodology of data analysis uses descriptive percentages. Result of this study
indicates that socio-economic conditions can affect the interest of the fishermen
families to go to college with probability (p) of 0.000 and statistical test (t) 8.853.
In conclusion, the educational level of the fishermen in Tasikagung village is low
and will affect the continuation of their children's education into a higher level.
Socio-economic condition of the average fisherman is high and will affect the
interests of children’s education continuation to college.
Keywords: socio-economic fisherman, interests, college education
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional untuk
meningkatkan kecerdasan masyarakat. Hasil dari adanya pembangunan dalam
bidang pendidikan akan terwujud masyarakat Indonesia yang cerdas, maju, dan
sejahtera. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian
khusus dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan modal
sosial yang strategis dan realistis dalam pembangunan. Hal ini berkaitan dengan
keberasilan dalam pembangunan yang tidak hanya dilihat dari segi ekonomi dan
material yang dimiliki, melainkan ditentukan juga oleh Sumber Daya Manusia
(SDM). Oleh karena itu Negara kita memberikan perhatian serius dalam bidang
pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi.
Semua itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia di Indonesia agar mampu bersaing dan mampu mengikuti pesatnya Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga mampu bersaing dengan bangsa
lain.
Perguruan Tinggi memberikan peluang bagi peserta didik untuk bisa
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi diawali dari adanya suatu rasa ketertarikan dan kebutuhan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dengan adanya suatu
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minat dalam diri individu akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu
tindakan dan partisipasi di dalamnya. Begitu juga dengan melanjutkan studi ke
perguruan tinggi, minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akan
mendorong mereka untuk berusaha memasuki perguruan tinggi karena mereka
ingin mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Minat Siswa untuk memilih
perguruan tinggi tidaklah sama, perbedaan ini tergantung pada jenis motivasi yang
mendasari minat tersebut. Minat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor
dorongan yang berasal dari dalam (berhubungan dengan kebutuhan jasmani dan
psikologis) dan faktor dari luar (keluarga dan sekolah).
Faktor minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dapat
disebabkan juga dari status sosial ekonomi orang tua mereka. Siswa yang kondisi
sosial ekonominya rendah tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi karena biaya pendidikan ke perguruan tinggi yang dirasa cukup mahal. Selain
itu masih ada masyarakat beranggapan bahwa lulusan perguruan tinggi cenderung
negatif karena mereka beranggapan bahwa lulus dari perguruan tinggi tidak selalu
langsung mendapat pekerjaan mumpuni, bahkan cukup banyak dijumpai lulusan
perguruan tinggi yang menganggur. Pandangan dari masyarakat seperti inilah yang
menyebabkan belum optimalnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan siswa beranggapan bahwa akan lebih baik
jika setelah lulus sekolah menengah langsung terjun ke lapangan pekerjaan dari
pada harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Tingkat pendidikan orang tua juga menentukan cara orang tua dalam
membimbing dan mengarahkan anaknya dalam bidang pendidikan. Tingkat
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pendidikan yaitu jenjang pendidikan yang telah ditempuh, baik formal maupun
nonformal. Sikap, cara berfikir serta pandangan yang terbentuk pada masingmasing individu setiap jenjang pendidikan akan berbeda satu sama lain. Hal inilah
yang menjadi latar belakang tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor
yang mempengaruhi sikap dan tindakan orang tua dalam membimbing dan
mengarahkan anaknya.
Pendidikan orang tua yang rendah akan cenderung sempit cara berfikir dan
wawasannya terhadap pendidikan, karena mereka merasa menyekolahkan anak
pada sekolah menengah atas sudah dirasa cukup. Pada tingkat pendidikan orang tua
yang tinggi akan lebih luas cara berfikir dan wawasannya terhadap pendidikan.
Mereka akan membimbing dan mengarahkan anaknya untuk terus menimba ilmu
setinggi mungkin, sehingga anak tersebut akan terdorong untuk mempunyai minat
dan cita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ditambah dengan prestasi
yang baik akan menjadi peluang bagi individu untuk memperbesar kesempatan
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun prestasi belajar yang belum
maksimal akan menghambat individu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi. Sugesti-sugesti yang mereka terima akan membentuk pandangan dalam diri
siswa itu sendiri tentang kesempatan dan peluang yang baik antara melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja setelah lulus sekolah
menengah atas. Orang tua siswa sedikit banyak akan ikut membentuk pandangan
siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun ada juga faktor
dari dalam diri siswa tersebut yaitu prestasi belajar yang mereka miliki, yang dapat
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memotivasi atau bahkan menjadi hambatan bagi siswa untuk melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi.
Kondisi sosial dalam sebuah keluarga dapat berupa pendidikan orang tua,
pendidikan anggota keluarga lainnya, kondisi rumah, jenis tempat tinggal, kondisi
sanitasi, dan lainnya. Kondisi sosial tersebut akan berpengaruh pada kesiapan anak
dalam belajar dan penguasaan nilai-nilai sosial yang dimiliki anak. Kondisi
ekonomi keluarga bisa berupa pendapatan orang tua, pendapatan sampingan orang
tua, pengeluaran untuk biaya sekolah, pengeluaran untuk kesehatan, tabungan, dan
kekayaan lainnya. Kondisi ekonomi keluarga akan berpengaruh pada penyediaan
fasilitas belajar dan juga pemenuhan gizi anak sehingga dapat belajar dengan baik.
Pandangan masing-masing orang tua terhadap pendidikan anaknya akan
cenderung berbeda-beda. Ada orang tua yang cenderung menganggap lulus sekolah
menengah atas dirasa sudah cukup, tetapi ada juga yang berpandangan pendidikan
dirasa cukup ketika sampai menempuh pendidikan ke perguruan tinggi. Siswa yang
prestasi belajar disekolah tinggi akan mempunyai minat untuk melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi pula, tetapi kadang kala minat siswa yang tinggi
untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak selalu didukung oleh orang
tua, yang salah satunya disebabkan pandangan orang tua mereka terhadap
pentingnya pendidikan yang masih rendah.
Menurut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Persoalan pendidikan
anak nelayan di wilayah pesisir Indonesia tergolong masih memprihatinkan, hanya
sekitar 1-1,3% anak nelayan yang lulus pendidikan sarjana, sisanya sekitar 3% lulus
SMA, 6% lulus SMP, dan 85% sisanya hanya berpendidikan SD. Di sisi lain
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persoalan pendidikan anak nelayan ini tidak terlepas dari kemiskinan yang
melengkapi kehidupan mereka, masyarakat pesisir Indonesia yang hidup di bawah
garis kemiskinan sebesar 32,14% (Heni, 2011:5).
Kecamatan Rembang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan secara adminitrasi sebelah Utara berbatasan
dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lasem, sebelah
Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sulang, dan sebelah Barat berbatasan
dengan Kecamatan Kaliori. dan Kecamatan Rembang terdiri atas 34 Desa (BPS,
2014). Kecamatan Rembang banyak dihuni komunitas nelayan, salah satunya
adalah kampung nelayan yang berada di Desa Tasikagung. Dari sini peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian di wilayah pantai yang dihuni oleh komunitas nelayan.
Hal ini dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi di Desa Tasikagung yang cukup
bervariasi, bila dibanding dengan kampung nelayan di Kecamatan Rembang yang
lain.
Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang merupakan
daerah pesisir yang sebagian besar dihuni olah masyarakat nelayan. Pendidikan
anak bagi nelayan Desa Tasikagung dikatakan masih rendah, hal ini berkaitan
dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan
bukanlah prioritas utama. Karena masyarakat Desa Tasikagung yang jauh-jauh
berkuliah menuntut ilmu ke Perguruan Tinggi tetapi setelah lulus kuliah rata-rata
dari mereka bekerja bukan sesuai dengan jurusannya atau bukan sesuai dengan
bidang ilmu yang diambil ketika kuliah, dan bahkan banyak sekali yang akhirnya
memilih untuk meneruskan usaha orang tuanya.
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Banyak sekali dijumpai keluarga nelayan yang secara ekonomi sebenarnya
mampu untuk melanjutkan pendidikian ke Perguruan Tinggi namun anak tersebut
tidak diizinkan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Wilayah Desa Tasikagung berada pada area sub urban dan merupakan bagian dari
permukiman nelayan kota, dan juga masih terpengaruh oleh perkembangan kota
Rembang pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi sementara yang telah
peneliti lakukan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang, mayoritas nelayan
disana memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, yaitu rata-rata hanya
lulusan SMP. dan hal ini berpengaruh terhadap keadaan ekonomi mereka yang
rendah pula, karena mereka wawasan dan pengalaman mereka lebih sempit dalam
hal pemanfaatan hasil kelautan yang seharusnya masih bisa mereka manfaatkan
secara maksimal.
Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi dalam sebuah
keluarga akan berdampak pada perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya.
semakin rendah tingkat pendidikan dan sosial ekonomi nelayan, maka akan
semakin rendah pula perhatian mereka terhadap pendidikan anaknya, sehingga anak
tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di Desa Tasikagung terdapat 971
anak yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD/Sederajat), 897 anak
menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat), 781 anak menempuh
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat), sedangkan untuk
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebanyak 97 anak (Monografi Desa
Tasikagung, 2014). Padahal produksi sektor perikanan laut di Desa Tasikagung
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sangat tinggi, dengan total pencapaian sebesar 354.080 kwintal dengan pendapatan
sebesar 182.384 juta rupiah per tahun (BPS, 2014).
Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa Nelayan Desa Tasikagung
memiliki tingkat ekonomi menengah atas, karena dari hasil melaut mereka dalam
sebulan para Anak Buah Kapal (ABK) mendapatkan pendapatan 2,3-4 juta per
sebulan dan Kapten kapal (Nahkoda) mendapatkan pendapatan 8–10 juta per bulan.
Selain itu Desa Tasikagung sudah menjadi desa percontohan untuk pengembangan
Desa Wisata Laut di Kabupaten Rembang. Sehingga apabila dibandingkan dengan
Desa Nelayan lain di Kabupaten Rembang, Desa Nelayan di Tasikagung
merupakan Desa Nelayan paling maju dan paling besar populasi nelayannya.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti
pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan terhadap minat melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil judul pengaruh kondisi sosial
ekonomi keluarga nelayan terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi Di Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang.

1.2 Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan
yang akan diungkap yaitu:
1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan di Desa Tasikagung,
Kecamatan Rembang?
2. Bagaimana minat anak keluarga nelayan Desa Tasikagung untuk
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi?
3. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan terhadap
minat anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan di Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang.
2. Untuk mengetahui minat anak keluarga nelayan Desa Tasikagung
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan
terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

9

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber
referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kondisi sosial
ekonomi keluarga nelayan terhadap minat anak melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi.
2. Manfaat praktis
a. Manfaat bagi anak SMA/ sederajat
Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi para peserta didik agar tetap
semangat belajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
b. Manfaat bagi orang tua
Diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa
kondisi sosial ekonomi suatu keluarga bisa mempengaruhi minat anak
untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan gambaran oleh pemerintah
daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Rembang berkaitan dengan
kebijakan-kebijakan dalam dibidang pendidikan yang mampu berpihak
pada masyarakat menengah kebawah.

1.5 Batasan Istilah
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Dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang akan
diteliti untuk mempermudah mengartikan atau menafsirkan dan untuk membatasi
permasalaan. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu yang berkuasa atau yang
memberi kekuatan (Poerwadarminto, 2002:519). Adapun yang dimaksud
Pengaruh dalam penelitian ini adalah Pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga
nelayan terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang.
2. Kondisi sosial ekonomi
Kondisi sosial berarti keadaan masyarakat suatu negara pada saat tertentu.
Sedangkan ekonomi dapat diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu,
dan sebagainya yang berharga (Poerwadarminto, 2002:267). Berkaitan dengan
penelitian ini, yang dimaksud dengan kondisi sosial ekonomi adalah latar
belakang suatu keluarga yang dipandang dari pendidikan, pendapatan,
pengeluaran, kekayaan, dan tempat tinggal dari keluarga nelayan di Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang.
3. Keluarga nelayan
Keluarga suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal
yang ditandai oleh adanya kerjasama dalam hal ekonomi, dan mempunyai fungsi
untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong
serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah
jompo (Soekanto, 2004:31).
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Nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat yang hidup, tumbuh, dan
berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara darat dan
laut, dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu sistem,
masyarakat nelayan terdiri atas 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 (Kusnadi,
2009:102).
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan keluarga Nelayan adalah suatu
kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang disatukan oleh ikatan darah,
dimana selaku orang tua memiliki mata pencaharin utama dilaut yang ada di
Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang.
4. Minat
Diartikan sebagai suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau
aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Ada 2 faktor yang mempengaruhi minat anak
untuk melanjutkan pendidikan yakni faktor internal (dari dalam diri siswa) yakni
kebutuhan jasmani dan psikologis dan faktor eksternal (dari luar diri siswa) yakni
keluarga dan sekolah (Slameto dalam Syaiful, 2002:157). Adapun minat yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah minat anak keluarga nelayan Desa
Tasikagung, Kecamatan Rembang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi.
5. Perguruan tinggi
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Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
Pendidikan Tinggi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota
masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tertinggi yang bersifat akademik,
dan

professional

sehingga

dapat

menerapkan,

mengembangkan,

dan

menciptakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam rangka
pembangunan Nasional dan menciptakan kesejahteraan manusia (Kemendikbud
No. 0186/P/1984).
Menurut jenisnya perguruan tinggi dibedakan menjadi; 1. Perguruan tinggi
negeri: perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, 2. Perguruan
tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh swasta. Adapun
Perguruan tinggi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Seluruh
Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang diminati oleh anak dari keluarga
nelayan Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang.

