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Kunci: Pendapatan Orang tua, Tingkat pendidikan anak 
 

Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu adalah salah 

satu yang memiliki jumlah usaha pabrik kerupuk rumahan (home industry) 

terbesar di Kabupaten Indramayu. Kondisi masyarakat yang bekerja sebagai buruh 

atau pekerjanya tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya yang identik 

dengan kemiskinan dan pendidikan yang rendah, hal ini tentunya akan 

mempengaruhi pada minat anak untuk melanjutkan pendidikan. Tujuan penelitian 

ini mengetahui pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan usia sekolah 

pekerja home industry di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten 

Indramayu. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Pengambilan sampel 

menggunaka tehnik Total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana 

populasi penelitian berupah seluruh pekerja home industry yang masih memiliki 

usia sekolah di home industry kerupuk Desa Kenanga  Kecamatan Sindang 

Kabupaten Indramayu sejumlah 60 pekerja.. Variabelnya adalah (1) Pendapatan 

Orang Tua (2) Tingkat pendidikan pekerja home industry kerupuk 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS diperoleh koefisisen korelasi variabel 

pendapatan orang tua dengan  tingkat pendidikan pekerja home industry kerupuk 

Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sebesar 0,416 dengan 

signifikansi  0,001 dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara pendapatan orang tua dengan tingkat pendidikan. 

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

sebaiknya meningkatkan pendapatannya dengan cara bekerja lebih giat lagi dan 

mencari pekerjaan tambahan/sampingan, melalui pelatihan-pelatihan yang ada atu 

pendidikan informal agar pendapatannya bisa bertambah untuk mencukupi 

kebutuhan, (2) Orang tua memegang peranan 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 sebelum mereka menyelesaikan pendidikan dasar.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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 bersana dan berjangka waktu yang panjang karena 

menyangkut pendidikan bangsa. 

Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa,karena 

dalam pendidikan dimuat gambaran tentang nilai – nilai yang baik,luhur, pantas, 

benar, dan indah untuk kehidupan. Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi 

kehidupan manusia untuk kepentingan masa depannya.Pendidikan menduduki 

posisi sentral dalam pembangunan, karena sasarannya adalah peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri 

dari beberapa komponen. Kelancaran jalannya komponen akan membawa 

kelancaran pada proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan tentunya tidak lepas 

dari proses belajar. Proses pembelajaran salah satunya dapat dilaksanakan di 

sekolah, walaupun pada dasarnya proses pendidikan dapat dilaksanakan 

dimanapun dan kapanpun 

Orang tua berarti ibu dan ayah kandung, orang yang sudah tua, orang yang 

dianggap tua (Poerwodarminto, 2002: 68). Hubungan orang tua dan anak adalah 

peranan fungsi orang tua sebagai pelindung, pendidik, pelaku kegiatan ekonomi, 

dan penanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga termasuk penanggung 
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 jawab pendidikan anak-anaknya. Keluarga disini adalah kelompok sosial yang 

terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, adopsi atau 

perkawinan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa: orang tua artinya ayah 

dan ibu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia: 269). Orang tua di dalam kehidupan keluarga mempunyai posisi 

sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga. Orang tua sebagai 

pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, kepribadian orang tua, sikap 

dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, 

yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. 

Kabupaten Indramayu, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat 

yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, 

Kabupaten Majalengka dan Kebupaten Sumedang di selatan, serta Kabupaten 

Subang di barat. Indramayu yang terletak di pesisir utara jawa barat ini terkenal 

sebagai daerah penghasil ikan laut.  

Desa Kenanga memiliki 29 home industry  kerupuk yang terdisiri perusahaan 

skala besar, skala sedang dan sekala kecil. Proses produksi kerupuk melibatkan 

masyar akat sekitar sebagai tenaga kerja, biasanya dalam proses produksi untuk 

industri kecil membutuhkan 10 – 20 orang, sedangkan untuk industri menengah 

bisa mencapai 30 -50. Produksi kerupuk yang desa kenanga pada tahun 2006 

sebanyak 6.360 ton (Disperindagindramayu, 2006: 54). 

Dalam penelitian ini menekankan kepada jumlah home industri yang ada 

pada Desa Kenanga karena hampir semua Kepala Keluarga yang ekonominya 
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mampu akan membangun usaha kecil (home industri kerupuk) dan kebanyakan 

yang pekerja di home industri adalah anak-anak yang putus sekolah tapi 

membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kelangsungan hidup. Studi kasus 

merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahnya kepada satu kasus 

dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Faisal, 

2010:22). 

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian indonesia. 

Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB indonesia 

selama sepuluh tahun terakhir (Banowati, 2011:123) . Home industry kerupuk 

merupakan salah satu contoh home industry  yang menyebabkan limbah pabrik 

yang lumayan besar untuk mempengaruhi lingkungan di desa kenanga ditambah 

pemahaman lingkungan yang dimiliki oleh pengusaha ataupun masyarakat sekitar 

yang bertempat tinggal. Dengan kata lain di desa kenanga telah memberikan 

lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari bahkan usaha ini di jadikan sebagai wadah bagi anak usia sekolah yang ingin 

mandiri kerja untuk memenuhi biaya sekolah mereka.  

Pendapatan merupakan sumber dari pembiayaan yang dilakukan baik oleh 

seseorang maupun keluarga. Menurut tohir (1986: 285) pendapatan adalah 

sejumlah produksi dari sejumlah barang atau jasa yeng setiap bulannya dihasilkan. 

Senada dengan hal itu menurut kadariyah (1982: 26) pendapatan adalah 

penghasilan berupa upah dan gaji, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus 

uang yang diukur dalam suatu jangka waktu yang lebih panjang. Guritno 

(1992:60) menambahkan, pendapatan adalah segala macam uag yang diterima 
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secara tetap oleh perorangan, keluarga atau organisasi misalnya upah, gaji, laba 

dan lain-lain. 

Pendapatan itu sendiri digunakan untuk memenuhi keutuhan keluarga. 

Banyak pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh keluarga, antara lain untuk 

pakaian, makan, rumah atau tempat tinggal dan sebagian kecil untuk pendidikan. 

Khusus untuk pendidikan, besarnya pendapatan sangat menentukan kemampuan 

keluarga untuk mningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan kebutuhan yang pokok bagi sebagian orang saja terutama bagi 

mereka yang berpenghasilan tinggi 

Namun demikian, untuk sebagian orang lain walaupun pendidikan menjadi 

kebutuhan pokok saja tidak bisa memenuhi, hal ini dikarenakan keterbatasan 

pendapatan. Suyatsie dan Prijono (2002: 17) mengatakan bahwa pola konsumsi 

makanan dari rumah angga miskin sebesar 70,6%. Hal ini dikarenakan rumah 

tangga miskin masih menganggap bahwa kebutuhan makanan sebagai kebutuhan 

utama dibandingkan dengan kebutuhan sekunder lainnya. Kondisi ini sebagian 

besar berada dalam lingkup pedesaan, lain halnya dengan pola konsumsi keluarga 

mampu kaya mereka lebih mengutamakan pendidkan. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan pokoknya  yaitu sandang, pangan dan papapn sudah terpenuhi. 

Samuelson (1980: 155) mengatakan bahwa keluarga yang miski tentu saja harus 

membelanjakan pendapatnya untuk barang kebutuhan hidup yang terpenting yaitu 

pangan, perumahan dan sejumlah keci sandang. Bila pendapatan naik, maka 

pembeliaan terhadap barang-barang dan peningkatan kebutuhan pendidikan 
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meningkat, hal ini berarti bahwa besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi 

berkelanjutan untuk pendidikan. 

Pendapatan orang tua merupakan salah satu faktor eksternal timbulnya 

kesanggupan untuk melanjutkan pendidikan anak pada umumnya. Orang tua yang 

mempunyai kondisi ekonomi yang mapan akan mempunyai kepedulian yang 

tinggi terhadap anaknya sehingga anak juga mempunyai minat yang tinggi untuk 

melanjutkan pendidikan. Begitu juga sebaliknya, orang tua yang mempunyai 

kondisi sosial dan kondisi ekonomi rendah akan mempunyai kepedulian yang 

rendah terhadap anaknya sehingga anak tidak mempunyai minat yang tinggi untuk 

melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.  

Peran orang tua disini adalah keterlibatan orang tua dalam mendorong 

anaknya untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Selain itu, orang tua juga 

mengupayakan sebisa mungkin dan bekerja segiat mungkin untuk memenuhi 

kebutuhan anaknya terutama berkaitan dengan pendidikan. Sebab pendidikan 

anak tergantung pada kemampuan orang tua. Kemampuan orang tua disini 

menyangkut kemampuan yang dimiliki oleh orang tua yaitu penghasilan atau 

pendapatan yang diperoleh orang tua. 

Melanjutkan pendidikan dasar wajib 12 tahun di tambah dengan prestasi yang 

baik akan menjadi peluang bagi individu untuk memperbesar kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan 12 tahun. Setiap kali untuk melanjutkan pendidikan 

kebanyakan siswa atau anak yang memiliki keterbatasan ekonomi yang  lulusan 

SD maupun SMP pasti mengarah kepada keterbatasan kondisi ekonomi ntuk 

mereka melanjutkan pendidikan. Sugesti-sugesti yang mereka terima akan 
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membentuk pandangan dalam diri siswa tentang kesempatan dan peluang yang 

baik antara melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja yang tidak 

membuat mereka lebih baik karena hanya lulusan SD/SMP. Orang tua siswa 

sedikit banyak akan membentuk pandangan siswa untuk melanjutkan pendidikan. 

Faktor dalam diri siswa tersebut yakni prestasi belajar mereka di SD/SMP yang 

mereka miliki, yang dapat memotivasi atau bahkan menjadi hambatan bagi siwa 

untuk melanjutkan pendidikan dasar wajib 12 tahun. Pada tabel di bawah. 

Melanjutkan pendidikan dasar wajib 12 tahun di tambah dengan prestasi yang 

baik akan menjadi peluang bagi individu untuk memperbesar kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan 12 tahun. Setiap kali untuk melanjutkan pendidikan 

kebanyakan siswa atau anak yang memiliki keterbatasan ekonomi yang  lulusan 

SD maupun SMP pasti mengarah kepada keterbatasan kondisi ekonomi ntuk 

mereka melanjutkan pendidikan. Sugesti-sugesti yang mereka terima akan 

membentuk pandangan dalam diri siswa tentang kesempatan dan peluang yang 

baik antara melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja yang tidak 

membuat mereka lebih baik karena hanya lulusan SD/SMP. Orang tua siswa 

sedikit banyak akan membentuk pandangan siswa untuk melanjutkan pendidikan. 

Faktor dalam diri siswa tersebut yakni prestasi belajar mereka di SD/SMP yang 

mereka miliki, yang dapat memotivasi atau bahkan menjadi hambatan bagi siwa 

untuk melanjutkan pendidikan dasar wajib 12 tahun. 

Jumlah penduduk Desa Kenanga pada tahun 2017 menurut umur dan jenis 

kelamin 3.278 penduduk laki-laki dan 3.298 penduduk. Untuk lulusan pada 

pendidikan dasar 12 tahun Desa Kenanga memiliki lulusan pada SD 1.224 
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penduduk , SMP 1.424 penduduk dan SMA 1.014 penduduk (Dokumen Kuwu 

Desa Kenanga 2017). Di Desa Kenanga Kecamatan Sindang adanya pabrik 

kerupuk yang memiliki 19 unit usaha dan memiliki pekerja 695 orang yang salah 

satunya pekerja yang masih memiliki usia sekolah, mulai dari 6-19 tahun yang 

bekerja di home industry kerupuk.  

Melihat banyaknya anak usia sekolah yang bekerja sebagai pekerja di home 

industry kerupuk ini mengarahkan latar belakang dari pekerjaan orang tua mereka 

yang nantinya akan menghailkan pendapatan orang tua untuk menyekolahkan dan  

keberlangsungan pendidikan anak pada pendidikan dasar 12 tahun untuk dapat 

belajar sampai dengan pendidikan dasar wajib 12 tahun. Dari 60 anak yang 

bekerja tabel dibawah ini akan melihatkan pekerjaan orang tua mereka. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pendapatan orang tua dan kondisi sosial pekerja usia sekolah 

home industry kerupuk di Desa Kenanga Kabupaten Indramayu ? 

2. Adakah pengaruh pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan pekerja 

usia sekolah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua pekerja usia sekolah 

home industry kerupuk di Desa Kenanga. 

2. Mengetahui pengaruh pendapatan orang tua terhadap tingkat pendidikan 

pekerja usia sekolah home industry kerupuk di Desa Kenanga 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Berpijak pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diaktualisasikan secara 

aplikatif dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa 

Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Adapun manfaat dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Penluis 

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

penelitian ini dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas besar di 

masyarakat nantinya 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir kritis guna melatih 

kemampuan, memahami dan menganalisi 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 ptraktis 

2. Bagi Pemerintah 

 Sebagai masukan sekaligus informasi para instansi pemerintah yang 

bergerak dalam bidang pendidikan untuk memperhatikan dan meningkatkan 

kepedulian terhadap pendidikan anak. 

1.5  Penegasan Istilah 

 Berpijak pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diaktualisasikan secara 

aplikatif dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa 
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Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Adapun manfaat dari 

penelitian ini yaitu: 

1.5.1 Pengaruh  

 Dalam penelitian ini, yang dimaksud pengaruh adalah gejala yang timbul 

akibat adanya home industry terhadap lingkungan dan pendidikan wajib dasar 12 

tahun, kegiatan home industry pada lingkungan tersebut akhirnya menjadi 

banyaknya anak usia sekolah menjadi pekerja. Maka perlu adanya kajian terhadap 

pengaruh home industry terhadap kondisi sosial keluarga pekerja dan minat 

melanjutkan pendidikan wajib dasar 12 tahun di Desa Kenanga Kecamatan 

Sindang Kabupaten Indramayu. 

1.5.2 Pendapatan Orang Tua 

 Pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang dalam jangka 

waktu tertentu. Pengertian pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hasil yang diterima berupa uang yaitu pendapatan ayah dan pendapatan ibu selama 

sebulanyang belum dikurangin biaya. Pendapatan orang tua yaitu hasil yang 

diperoleh orang tua yang dinilai dengan uang yang diperolehnya dengan cara 

melakukan usaha atau kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

1.5.3 Pekerja  

 Menurut Undang-Undang nomer 13 tahun 2003 pekerja atau buruh 

merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentu lain. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah 
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sama. Dalam penelititian ini yang dimaksud pekerja ialah mereka yang masih 

memiliki usia sekolah tapi bekerja di home industry kerupuk.  

1.5.4 Keluarga Pekerja 

 Nasution, dkk Dalam Asih (2006:21) orang tua adalah setiap orang tua 

yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang dalam 

penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu bapak. Sedangkan menurut 

Poerwadarwinto (2002:688) orang tua berarti ibu dan ayah kandung, yang sudah 

tua, orang yang dianggap tua pandai dan cerdik. 

 Keluarga merupakan unit satuan terkecil dan kelompok sosial pertama 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Di dalam keluarga inilah pertama kali belajar 

mengenal norma-norma sosial, belajar menghargai orang lain, belajar bekerja 

sama dan belajar membantu orang lain. Jadi, keluarga tidak hanya mempunyai 

fungsi sebagai penerus keturunan saja, melainkan dalam pendidikan anak-anak 

juga merupakan fungsi utamadari keluarga, karena segala pengetahuan yang 

dimiliki anak diperoleh pertama kali dari keluarga yakni dari orang tua dan 

anggota keluarga yang lain. 

1.5.5 Home Industry Kerupuk 

 Menurut sistem informasi terpadu pengembangan usaha kecil (Bank 

Indonesia, 2008: 2) usaha kerupuk dapat dilakukan oleh industri besar-menengah 

bahkan industri kecil rumah tangga atau home industry karena proses 

pembuataanya yang sangat mudah, biasanya pengusaha kerupuk tidak hanya 

memproduksi satu jenis kerupuk saja, melainkan memproduksi beberapa jenis 

kerupuk sekaligus. 



11 
 

 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Home industry kerupuk ialah 

tempat dimana yang dijadikan untuk meneliti para pekerjanya yang masih 

memiliki usia sekolah. 

1.5.6 Pendidikan  

Kata pendidikan terdiri atas kata didik yang mendapat awalan pen- dan 

akhiran –an, yang berarti pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu paedagogie 

yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak (Salim, 1993:267 dan 

Abrasyi, 1997:22 dalam Hasan, 2013). Dengan demikian pendidikan lebih tepat 

diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang 

secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses 

pendidikan merupakan perjalanan yang tak pernah terhenti sepanjang hidup 

manusia dan merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia 

1.5.7 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan 

yang dikembangkan. 

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah dia yang sudah 

menyelesaikan pendidikan dasar (mendapatkan ijazah) mulai dari Sekolah dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menenga Atas (SMA).  

 

 



 
 

12 
   

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1 Pendapatan Orang Tua  

Menurut Syaiful Bahri (2004: 3) keluarga adalah sebuah institusi pendidikan 

yang utama dan bersifat kodrati. Oleh karena itu kehidupan keluarga yang 

harmonis perlu dibangun atas sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan 

dapat berlangsung dengan baik. Senada denagan hal tersebut, Abu Ahmadi (1991: 

242) menambahkan bahwa keluarga adalah kesatuan sosial terkecil yang terdiri 

atas suami istri dan anak–anak (jika ada) yang didahului oleh suatu perkawinan. 

Yang dimaksud keluarga dalam penelitian ini adalah orang tua, yaitu orang yang 

bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang dalam 

kehidupan sehari-hari lazim disebut ibu bapak.  

Orang tua berarti ibu dan ayah kandung, orang yang sudah tua, orang yang 

dianggap tua (Poerwodarminto, 2002: 68). Hubungan orang tua dan anak adalah 

peranan fungsi orang tua sebagai pelindung, pendidik, pelaku kegiatan ekonomi, 

dan penanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga termasuk penanggung 

jawab pendidikan anak-anaknya. Keluarga disini adalah kelompok sosial yang 

terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, adopsi atau 

perkawinan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa: orang tua artinya ayah 

dan ibu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia: 269). Orang tua di dalam kehidupan keluarga mempunyai posisi 
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sebagai kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga. Orang tua sebagai 

pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, kepribadian orang tua, sikap 

dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, 

yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. 

Dari pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa, 1) Keluarga merupakan 

kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ibu, ayah dan anak. 

2)Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh rasa kasih sayang dan rasa 

tanggung jawab, 3) Hubungan sosial antara anggota keluarga relatif tetap dan 

didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Keluarga merupakan 

kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di dalam kelompok ini 

terbentuk norma-norma sosial yang interaksinya berdasarkan simpati dan rasa 

kasih sayang. Dari hal inilah manusia akan belajar bekerja sama dan belajar 

membantu orang lain.  

Setiap keluarga selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya diperlukan suatu pekerjaan atau usaha. Kerena dengan 

bekerja dan berusaha akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan makan, 

kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan 

kesehatan. Seseorang dapat memperoleh pendapatan dengan jalan bek erja 

maupun dari harta benda yang dimiliki misalnya tanah, mesin, rumah, atau yang 

lainnya yang disebut barang modal. Untuk memenuhi segala kebutuhan termasuk 

kebutuhan akan pendidikan anak, diperlukan adanya uang (pendapatan), 

sedangkan uang (pendapatan) dapat di peroleh dengan melakukan kegiatan 
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ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri adalah kegiatan yang menghasilkan riil, 

dalam hal ini adalah uang.  

Menurut Tohir (1986: 285) yang dimaksud dengan pendapatan adalah 

sejumlah produksi dari sejumlah barang atau jasa yang setiap bulanya dihasilkan. 

Jika penghasilannya berupa uang, biasanya di sebut dengan penghasilan bulanan. 

Senada dengan hal itu menurut Kadariyah (1982: 26) yang dimaksud dengan 

pendapatan ialah penghasilan berupa upah atau gaji, deviden, keuntungan dan 

merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu tertentu 

umpamanya seminggu, sebulan, setahun dan jangka waktu yang lebih panjang. 

Guritno (1992: 60) menambahkan, bahwa pendapatan adalah segala macam uang 

yang diterima secara tetap oleh perorangan, keluarga atau organisasi misalnya 

upah, gaji, laba dan lain-lain. Dari uraian tersebut, penulis dapat mendefisinikan 

pengertian pendapatan keluarga adalah hasil yang diperoleh suatu keluarga yang 

dinilai dengan uang yang diperoleh dengan cara melakukan usaha atau kegiatan 

ekonomi dalam kurun waktu tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga.  

Tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau barang yang 

dihasilkan segenap orang yang merupakan bals jasa untuk faktor-faktor produksi 

(BPS, 2008). Ada 3 sumber penerimaan rumah tangga yaitu: 

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

menjadi teaga kerja 

2) Pendapatan dari asset produktif yaitu asset yang memberikan pemasukan atas 

balas jasa penggunaanya 
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3) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang 

di terima bukan sebagai balas jasa atau input yang di berikan 

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. 

Pekerjaan akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan, apakah jauh dari 

pekerjaan tersebut dalam lahan basah, dalam arti lahan basah yang bisa cepat 

mendapatakan uang atau dalam lahan yang sulit untuk memperoleh uang yang 

disebut lahan kering. 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 
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akan lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan orang yang 

berpendidikan rendah. Hal demikian tentunya akan berpengaruh pada 

penghasilan. 

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. 

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 bisa cepat 

mendapatakan uang atau dalam lahan yang sulit untuk memperoleh uang yang 

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. 
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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. 

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: 

a. Pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan, seperti padi-padian, umbi-

umbian, daging, ikan laut, ikan air tawar/tambak, kacang-kacangan, bumbu-

bumbuan, lemak dan minyak. 
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b. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 

seperti: makanan jadi, bahan minuman/minuman tidak beralkohol, tembakau 

dan minuman beralkohol 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan makanan yang dimaksud dalam 

penelitian ini antara lain: 

a) Pengeluaran sandang, seperti: kemeja, celana, pembalut wanita, emas perhiasan 

yang sifatnya bukan investasi. 

b) Pengeluaran konsumsi kesehatan, seperti: obat batuk, biaya dokter, pasta gigi, 

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

c) Pengeluaran komssumsi pendidikan, rekreasi dan olahraga seperti: uang 

sekolah, buku tulis, penggaris, koran, majalah, bioskop, sepeda anak, TV dan 

lain-lain 

d) 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. pendapatan berbanding linear dengan besarnya pengeluaran. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak pula yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan. 
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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 keluarga pekerja home industri 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. 

Besar kecilnya tingkat pendapatan akan berpengaruh pada tingkat 

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. 

Besar pendapatan yang diterima oleh setiap orang tua akan berbeda antara 

yang satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan orang tua 

sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari. Pendapatan yang 
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diterima oleh seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 

dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi akan dapat memperoleh kesempatan 

yang lebih untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan serta mendapatkan 

pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi seorang yang berpendidikan rendah 

akan mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang kecil. 

Di setiap daerah akan berbeda dengan daerah yang lain dalam segi tingkat 

ekonominya karena setiap daerah satu dengan daerah yang lain. Hal juga 

menjadikan suatu alasan pemerintah daerah untuk menetapkan standard Upah 

Regional Daerah (UMR). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) UMR adalah upah 

minimal yang diterima pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga di 

suatu daerah. Di daerah Kabupaten Indramayu besar UMR tahun 2017 adalah 

sebesar Rp. 1.665.000,00 . Dan apabila dihubungkan dengan pemenuhan 

kebutuhan sekolah anak yang cukup besar yaitu untuk kebutuhan primer sekolah 

(biaya sekolah, peralatan,dan perlengkapan sekolah minimal) sebesar Rp. 

1.000.000,- maka suatu keluarga hanya mendapatkan uang yang digunakan untuk 

biaya hidup sebesar Rp. 665.000,-. Hal ini yang menjadikan landasan untuk 

perhitungan skala golongan besar pendapatan orang tua yaitu: 

1. Golongan orang tua berpendapatan rendah, yaitu orang tua yang 

berpendapatan < Rp.1.000.000 perbulan. 

2. Golongan orang tua berpendapat cukup tinggi, yaitu orang tua yang 

berpendapatan rata-rata antara Rp. 1.000.000- Rp.1.500.000 perbulan. 

3. Golongan orang tua berpendapat tinggi, yaitu orang tua yang berpendapatan 

rata-rata antara Rp.1.500.000 < Rp.2.000.000 perbulan. 
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4. Golongan orang tua berpendapatan sangat tinggi yaitu orang tua dengan 

pendapatan rata-rata > Rp.2.000.000. 

Macam – macam kebutuhan pokok keluarga itu sendiri ada tiga macam, yaitu:  

a) Kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan–kebutuhan yang 

mutlak dipenuhi oleh tiap keluarga supaya bisa mempertahankan hidupnya. 

Contohnya adalah kebutuhan pangan dan gizi, kebutuhan sandang atau 

pakaian dan kebutuhan papan atau rumah. 

b) Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul 

bersama meningkatnya peradaban dalam kehidupan manusia dan kebutuhan 

ini akan di penuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya adalah pendidikan, 

pelayanan, kesehatan, dan rekreasi.  

c) Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang–barang 

mewah. Kebutuhan ini baru akan di penuhi setelah kebutuhan primer dan 

sekunder terpenuhi. Contohnya adalah TV, radio, tape, perhiasan, motor, 

mobil, dan lain-lain.  

Seseoarang bekerja dan berusaha untuk memeperoleh pendapatan yang dapat 

di gunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhanya secara individu 

maupun kebutuhan bagi keluarganya. Pendapatan dapat digunakan untuk kegiatan 

konsumsi, tabungan dan investasi. Konsumsi dalam masyarakat di gunakan untuk 

memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup yang sangat kompleks. Pemenuhan 

kebutuhan itu berupa kegiatan atau usaha yang berupa : 1. Memenuhi kebutuhan 

sehari–hari, 2. Memenuhi kebutuhan kesehatan, 3. Memenuhi kebutuhan 

pendidikan.  
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Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan di gunakan untuk: 

1.Konsumsi yang meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari, 

pendidikan, kesehatan dan kemewahan, 2.Tabungan, merupakan pendapatan yang 

disisihkan untuk kebutuhan yang akan datang dan hari tua, 3.Investasi, merupakan 

pendapatan yang di gunakan untuk kegiatan individu guna memperoleh laba yang 

dapat meningkatkan pendapatan Dari hal tersebut diatas dapat diliat bahwa 

kebutuhan akan pendidikan sangat penting sekali, terutama bagi sebagian besar 

keluarga yang berpenghasilan cukup besar pula. Sehingga bila kesejahteraan 

keluarga terjamin, maka kebutuhan akan pendidikan merupakan kebutuhan yang 

sangat penting sekali. Hal ini didukung dengan banyaknya fenomena yang terjadi 

dalam suatu masyarakat bahwa keluarga yang sejahtera atau keluarga yang 

perekonomiannya baik, akan berusaha mempertinggi atau memperbaiki tingkat 

pendidikannya. Hal itulah yang membuat tingginya motivasi orang tua yang 

berpenghasilan tinggi untuk menyekolakan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 

pula.  

2.2 Fungsi dan Peran Orang Tua Bagi Pendidikan Anaknya  

Di dalam kehidupan masyarakat di manapun juga, keluarga merupakan unit 

terkecil yang peranannya sangat besar. Keluarga merupakan tempat yang pertama 

bagi anak untuk mengadakan sosialisasi. Di dalam keluarga pula orang tua 

mengadakan kontak, pengajaran dan pendidikan. Baik itu pendidikan yang bersifat 

informal maupun pendidikan yang bersifat non formal.  

Fungsi keluarga yang utama di jumpai pada perannya untuk melakukan 

sosialisasi, yang bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi 
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kaidah–kaidah dan nilai–nilai yang dianut. Dari hal tersebut terlihat bahwa 

peranan orang tua terhadap pendidikan anaknya sangat besar yaitu sebagai 

fasilitator anak dalam menigkatkan pendidikannya, yang tentu saja hal ini di 

pengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan yang di peroleh oleh keluarga tersebut. 

Fungsi orang tua bagi anaknya menurut Oqburn dalam Abu ahmadi (1982: 

103) adalah:  

1) Fungsi kasih sayang, dimana orang tua mencurahkan rasa kasih sayang untuk 

anak–anaknya tanpa ada yang merasa di acuhkan atau di anak tirikan.  

2) Fungsi ekonomi, dimana orang tua memberikan bantuan ekonomi bagi anak–

anaknya untuk melakukan hal–hal yang berguna atau bermanfaat. Misalnya saja 

untuk biaya pendidikan anaknya.  

3) Fungsi pendidikan , fungsi ini menyangkut peran utama orang tua dalam 

mendidik anak – anaknya. Bila sejak kecil anak mendapatkan perhatian dan 

pendidikan yang bagus dari keluarga, maka tidak akan ada kendala atau hambatan 

ketika dia besar dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam hal ini, selain 

masyarakat diuntungkan, keluarga juga tidak mendapat malu dari kelakuan anak – 

anaknya.  

4) Fungsi perlindungan atau penjagaan. Fungsi orang tua disini sebagai figur yang 

senantiasa siap sedia mengayomi, melindungi, dan menjaga dari segala sesuatu 

yang di anggap anak sangat menakutkan, dan segala sesuatu yang mengancam 

jiwa anaknya.  

5) Fungsi rekreasi, dimana orang tua berusaha mengakrabkan diri dan berusaha 

terjun kedunia anaknya, agar anaknya dapat terbuka dengan permasalahan yang 
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dihadapainya. Selain itu, orang tua juga berusaha menghibur anaknya dengan 

mengajaknya bersantai agar pikiran anaknya bisa lebih damai. Dengan adanya hal 

tersebut otomatis anak akan merasa senang dan betah bila berada didekat orang 

tuanya.  

6) Fungsi status keluarga, diman fungsi ini memberikan status pada anaknya, 

supaya anak–anaknya bias diakui keberadaanya di dalan lingkungan masyarakat.  

7) Fungsi agama. Fungsi ini ditanamkan keluarga sejak si anak lahir ke dunia, 

dimana keluarga menanamkan nilai–nilai moral pada diri anaknya. Selain itu, 

keluarga juga menanamkan pribadi yang baik sesuai dengan agama yang dianut 

oleh keluarga tersebut. Disini anak akan diajari bagaimana cara menyembah atau 

cara beribadah terhadap Tuhannya. Dari fungsi–fungsi tersebut di atas, dapat 

dilihat bahwa fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan anaknya sangat besar. 

Dari keluarga pula tercermin pribadi dan moral seorang anak. Bila anak tumbuh 

dan berkembang dari keluarga yang baik maka moral dan akhlaknya juga baik, 

begitu pula sebaliknya bila anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang 

berantakan maka moral dan akhlaknya juga berantakan atau bisa di katakan tidak 

baik.  

2.3 Pekerja 

Menurut Undang-Undang nomer 13 tahun 2003 pekerja atau buruh 

merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentu lain. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah 

sama. Dalam kultur indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, 

hina, kasarannya dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan 
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adalah sebutan untuk buruh lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh 

yang tidak memakai otot tapi otak  dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada 

intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal 

ini terutama merujukpada undang-undang ketenagakerjaan, yang berlaku umum 

untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di indonesia. 

Pada penelitian ini yang dimaksud pekerja ialah seorang anak yang masih 

memiliki usia sekolah yang memiliki umur 13 tahun sampai dengan 19 tahun.  

2.4 Keluarga Pekerja 

Nasution didalam Asih (2006:21) orang tua adalah setiap orang tua yang 

bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang dalam 

penghidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu bapak. Sedangkan menurut 

Poerwadarwinto (2002:688) orang tua berarti ibu dan ayah kandung, yang sudah 

tua, orang yang dianggap tua (pandai,cerdik). 

Keluarga merupakan unit satuan terkecil dan kelompok sosial pertama dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Di dalam keluarga inilah pertama kali belajar 

mengenal norma-norma sosial, belajar menghargai orang lain, belajar bekerja 

sama dan belajar membantu orang lain. Jadi, keluarga tidak hanya mempunyai 

fungsi sebagai penerus keturunan saja, melainkan dalam pendidikan anak-anak 

juga merupakan fungsi utamadari keluarga, karena segala pengetahuan yang 

dimiliki anak diperoleh pertama kali dari keluarga yakni dari orang tua dan 

anggota keluarga yang lain. 
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Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan keluarga pekerja 

adalah mengindentifikasi keluarga pekerja seperti jumlah anggota keluarga, 

tingkat pendidikan orang tua dan saudara, dan yang bekerja dalam keluarga. 

2.5 Home Industry Kerupuk 

Pengertian industri rumah tangga menurut Mulyawan (2008:3) bahwa industri 

rumah tangga dalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang 

bergerak dalam bidang industri tertentu, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha 

produk barangdan ataupun perusahaan. Home Industry (atau biasa ditulis/dieja 

dengan “Home Industry”) adalah rumah usaha produk batrang atau juga 

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan rumah kecil karena jeniskegiatan 

ekonomi ini dipusatkan dirumah. 

Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah 

milik keluarga itu bsendiri ataupun slah satu dari anggota keluarga yang 

berdomisili ditempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di 

sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, 

namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan 

untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampumg halamannya. Dengan begitu, 

usaha perusahaan kecilini otomatis dapat membantu progam pemerintah dalam 

upaya mengurangi tingkat pengangguran atau angka pengangguran. 

Berdasarkan definisi atau klasifikasi Biro Pusat Statistik (BPS), perbedaan 

antara industri kecil dan industri rumah tangga adalah pada jumlah pekerja. 

Industri rumah tangga adalah unit usaha (establishment) dengan jumlah pekerja 1 

hingga 4 orang, yang kebanyakan merupakan anggota-anggota keluarga (family 



27 
 

 

workers) yang tidak dibayar dari pemilik usaha atau pengusaha itu sendiri. 

Kegiatan industri tanpa tenaga kerja, yang disebut (self employment), juga 

termasuk dalam kelompok industri rumah tangga. Industri kecil adalah unit usaha 

dengan jumlah pekerja 5 sampai 9 orang yang sebagian besar merupakan pekerja 

yang dibayar (wage labourers). Perbedaan-perbedaan lainnya diantara industri 

kecil dan industri rumah tangga terletak pada aspek-aspek seperti sistem 

manajemen, pola organoisasitermasuk pembagian kerja (labour division), jenis 

teknologi yang digunakan atau metode produksi yang diterapkan dan jenis 

produksi yang dibuat. Pada umumnya industri rumah tangga sangat tradisional 

atau primitif dalam aspek-aspek tersebut. 

Begitu juga yang terjadi di kabupatan indramayu kecamatan sindang tepatnya 

di desa kenanga yang memiliki industri rumah tangga yaitu industri kerupuk atau 

krupuk.  

2.6 Pendidikan  

 Kata pendidikan terdiri atas kata didik yang mendapat awalan pen- dan 

akhiran –an, yang berarti pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu paedagogie 

yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak (peter salim, 1993:267 dan 

Moh. Athiyah al-Abrasyi, 1997:22 dalam Hasan,2013). Dengan demikian 

pendidikan lebih tepat diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang 

dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Proses pendidikan merupakan perjalanan yang tak pernah 

terhenti sepanjang hidup manusia dan merupakan hal yang sangat signifikan 

dalam kehidupan manusia. 
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 Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan bangsa 

indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa inilah peran aktif seluruh elemen bangsa pada 

bidang pendidikan sangat diperlukan. Terdapat tiga besaran teori yang saat ini 

memiliki basis sosial pendukung yang kuat, Russel (1993) dalam agus (2007). 

Teori pertama menunjukan bahwa tujuan pendidikan satu-satunya adalah 

menyediakan peluang bagi pertumbuhan masyarakat dan menyingkirkan 

pengeruh-pengaruhi yang merintangi. Teori kedua beranggapan bahwa tujuan 

pendidikan adalah membudayakan individu dan mengembangkan kapasitasnya 

secara maksimal (kapasitas didapat dari pelatihan dan poendidikan). Teori 

ketingga beranggapan bahwa pendidikan harus lebih mempertimbangkan 

hubungannya dengan komunitas dari pada hubungan dengan individu. Ciri-ciri 

wajib belajar yang diterapkan di negara maju (compulsory education) adalah 

sebagai berikut : 

a. Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah 

b. Diatur dengan undang-undang wajib belajar 

c. Tolak ukur keberhasilan progam adalah tidak adanya orang tua yang terkena 

sanksi karena mendorong anaknya bersekolah 

d. Adanya sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah 

Sedangkan ciri-ciri wajib belajar yang diterapkan indonesia (universal primary 

education) adalah sebagai berikut : 

a. Tidak bersifat paksaan 

b. Tidak diatur dengan undang-undang tersendiri 
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c. Keberhasilan diukur dari angka pertisipasi dalam pendidikan dasar 

d. Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang membiarkan anknya tidak 

bersekolah. 

Dalam mendukung sistem pendidikan  nasioanal tersebut pemerintah 

merancangkan progam Wajib Belajar sejak 2 Mei 1994. Wajar Dikdas 9 tahun 

sudah bergulir beberapah puluh tahun yang lalu, boleh dikatakan progam tersebut 

sangat lamban, karena progam tersebut empat kali pergantian kepemimpinan 

Nasional progam ini dirasa masih belum tuntas, dan selalu akan menjadi perhatian 

di semua lapisan masyarakat. Maka pemerintah pusat mencanangkan peningkatan 

status dari wajar dikdas 9 tahun menjadi wajar 12 tahun. Hal ini tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 4. 

Progam wajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan masyarakat 

secara umum bahwa warga negara Indonesia diwajibkan menyelesaikan 

pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMA sederajat (artinya target kedepan 

sampai waktu yang ditentukan seluruh rakyat Indonesia mempunyai kualifikasi 

minimal lulusan kualifikasi SMA sederajat).  

2.7 Tingkat Pendidikan  

 Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003:50) tingkat 

pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur 

sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari 

pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Dengan demikian 

Hariandja (2002: 169) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan 

dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan. 
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 Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan 

terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:  

a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama 

masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.  

b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.  

c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  

 Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri 

dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari: 

Wajib belajar 12 tahun adalah progam yang dilaksankan oleh pemerintah 

kabupaten indramayu yaitu progam rencana aksi daerah pendidikan untuk semua 

(RAD PUS). RAD PUS adalah suatu progam yang memprioritaskan pendidikan 

dengan biaya yang terjangkau namun dengan kualitas yang baik pada semua 

jenjang pendidikan. Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud wajib belajar 

12 tahun adalah ketertarikan mereka untuk melanjutkan pendidikan sampai 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sekolah sampai dengan 12 tahun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa Pendapatan kurang dari 1 juta memiliki tingkat pendidikan SD 

sebanyak 19 anak dan SMP 14 anak. Pendapatan kurang dari 1 juta berarti 

prosentase jumlah tingkat pendidikan SD  yang pendapatan orang tuanya 

kurang dari 1 juta terhadap total tingkat pendidikan SD dan SMP yang orang 

tuanya memiliki pendapatan kurang dari 1 juta sebesar 57,6% (19/33). 

 Tingkat pendidikan prosentase tingkat pendidikan SD yang pendapatan 

orang tua kurang dari 1 juta terhadap total tingkat pendidikan SD semuanya 

sebesar 79,2%(19/24). Total adalah prosentase jumlah tingkat pendidikan SD 

yang memiliki pendapatan orang tua kurang dari 1 juta terhadap total tingkat 

pendidikan SD dan SMP keseluruhannya 75,2% . 

 Dengan hasil perhitungan menggunakan rumus diatas tersebut dapat 

diperoleh rs 0,543 dan ini menunjukan pada makna nilai korelasi spearman 

adalah sedang. Artinya bahwa adanya pengaruh antara pendapatan orang tua 

dengan tingkat pendidikan pekerja usia sekolah home industry kerupuk. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran-saran 

sebagai berikut: 
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1. Orang tua memegang peranan 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 sebelum mereka 

menyelesaikan pendidikan dasar wajib 12 tahun atau sampai dengan 

pendidikan menengah karena dengan 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 atu pendidikan informal agar pendapatannya 

bisa bertambah untuk mencukupi kebutuhan. 

3. Untuk meningkatkan minat untuk menyelesaikan pendidikan dasar wajib 

12 tahun dilokasi penelitian, perlu diadakan progam penyuluhan 

pendidikan dari Pemerintah Daerah setempat melalui Progam Wajib 

Belajar 12 Tahun, serta baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat 

setempat dapat memberikan bantuan bagi mereka yang benar-benar tidak 

mampu khusunya kepada keluarga buruh agar dapat anaknya bersekolah 

sampai Pendidikan Menengah. 
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