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SARI 

Indra Satria. 2011 dengan judul:“Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh 
Industri Mesin Bubut dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan Pendidikan 
Anak di Kelurahan Kejambon Tegal”. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Tukidi, M. Pd dan 
Drs. Hariyanto. M. Si 

Kata kunci: Kondisi, Sosial Ekonomi,  Pendidikan Anak. 

Ada beberapa masalah yang dapat dijumpai mengenai masalah pendidikan di 
daerah industri. Salah satu masalahnya adalah masih banyak anak yang tidak 
sanggup untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
dikarenakan semakin mahalnya biaya pendidikan untuk sekolah menengah. 
Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya bekerja menjadi buruh setelah tamat 
SD, SMP dan SMA.  Salah satu permasalahan tersbut dapat di jumpai di Kota 
Tegal, yang terkenal dengan kawasan Home Industry khususnya di Kelurahan 
Kejambon, karena daerah tersebut cukup menyerap banyak tenaga kerja sehingga 
pendidikan hanya dipandang sebelah mata. Kelurahan Kejambon ini dikenal 
sebagai sentra industri mesin bubut yang telah berlangsung turun-temurun. 
Berhubungan dengan hal tersebut penulis ingin meneliti tentang kondisi sosial 
ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut dan pengaruhnya terhadap 
kelangsungan pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Tegal. 

   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh buruh industri mesin bubut yang 
berada di Kelurahan Kejambon Tegal. Sampel yang digunakan adalah 25% dari 
jumlah populasi yang ada yaitu 280 buruh industri mesin bubut, sehingga 
diperoleh pembulatan dari jumlah buruh sebagai sampel yaitu sebesar 70 buruh 
industri mesin bubut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode angket dan observasi di daerah penelitian. Metode analisis data 
menggunakan analisis regresi sederhana dan deskriptif dengan menerapkan rumus 
persentase.  

Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi keluarga buruh industri 
mesin bubut sebagian besar berpendidikan SMP, dengan penghasilan antara Rp. 
750.000 – Rp. 1000.000. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa sebesar 33 anak lulus SMA, 17 anak lulus SMP dan 3 anak 
hanya lulus SD sedangkan sisanya keluar sekolah atau mengalami droup out 
sebanyak 26 anak. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar anak mengalami drop out atau putus sekolah dikarenakan tidak ada biaya 
dan anak bekerja menjadi buruh industri mesin bubut. Berdasarkan hasil 
penelitian 28% dari pendapatan yang digunakan untuk biaya pendidikan beberapa 
anak mengalami drop out atau putus sekolah. Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini adalah pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama untuk 
menyongsong masa depan anak, sebaiknya orang tua memberikan bekal yang 
cukup kepada anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi 
untuk bekal masa depan anak 

viii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Orang tua adalah teladan yang diidentifikasikan dan diinternalisasikan 

menjadi peran dan sikap oleh seorang anak. Maka salah satu tugas orang tua 

adalah mendidik keturunannya, dengan kata lain dalam relasi antara anak dengan 

orang tua itu secara kodrati tercakup unsur pendidikan untuk membangun 

kepribadian anak dan mendewasakannya. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satu kunci dalam pendidikan adalah peranan orang tua. 

Setiap orang tua mempunyai keinginan dan tujuan demi keberhasilan pada masa 

yang akan datang. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan dalam 

menunjang kemajuan pendidikan anaknya, seperti dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang SISDIKNAS menyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup 

dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. 

  Pendidikan adalah  tanggung  jawab bersama antara keluarga, masyarakat 

dan pemerintah, tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap sosial 

ekonomi karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mereka akan dengan 

mudah menerima segala perkembangan yang ada, sebaliknya dengan pendidikan 

yang rendah mereka akan sulit mendapatkan atau menerima perkembangan-

perkembangan yang ada. Jadi tingkat pendidikan yang ada di masyarakat sangat 

besar pengaruhnya terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. 
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 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan di masa yang 

akan datang karena dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan pekerjaan 

yang lebih baik sehingga mampu dalam mengembangkan taraf hidupnya. Tidak 

semua orang memiliki kesamaan dalam mengambil keputusan dan sikap sehingga 

ada orang tua yang kurang dan tidak memperhatikan anak, karena kesibukannya 

mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup. 

Dewasa ini masih banyak dijumpai adanya masalah pendidikan pada 

lingkungan keluarga, salah satunya adalah banyak anak usia pendidikan yang 

tidak memperoleh dorongan belajar dari orang tua. Faktor utamanya adalah 

kurangnya biaya pendidikan. Keberadaan kondisi sosial ekonomi penduduk 

termasuk menjadi buruh mesin bubut mempunyai dampak yang sangat luas dalam 

berbagai sendi kehidupan baik pada diri sendiri maupun pada anggota 

keluarganya termasuk anak-anaknya, baik berkaitan dengan kebutuhan primer 

yang berupa pangan, sandang dan papan maupun kebutuhan sekunder termasuk 

didalamnya adalah pendidikan. 

Tidak semua buruh mesin bubut mengharapkan anaknya ikut menjadi buruh, 

orang tua menginginkan anaknya memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada 

dirinya dan mereka berusaha agar anaknya berhasil. Dengan melihat kenyataan di 

lapangan peran serta orang tua sangat diperlukan demi kemajuan dan keberhasilan 

pendidikan anak sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Hal ini dapat 

dilihat dari harapan orang tua mereka yang bekerja demi mencukupi kebutuhan 

keluarga baik kebutuhan ekonomi maupun pendidikan anak. 
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Melihat fenomena sekarang ini kepadatan penduduk di daerah perkotaan 

sangat tinggi, umumnya daerah perkotaan bekerja pada sektor industri bukan pada 

sektor pertanian. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari sektor 

industri dan sektor pertanian berbeda yakni pendapatan dari sektor industri 

umumnya lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Itulah salah satu alasan 

dimana orang kota lebih memilih bekerja di sektor industri daripada di sektor 

pertanian.  

Pengembangan industri perlu memperhatikan penilaian lokasi industri dengan 

tepat. Dewasa ini masalah lokasi usaha/industri merupakan suatu hal yang perlu 

direncanakan dengan baik, karena berkaitan langsung dengan produk yang 

dihasilkan perusahaan. Penempatan lokasi usaha/industri dengan tepat, perusahaan 

akan memperoleh berbagai keuntungan, misalnya persaingan, pengadaan bahan, 

kemampuan pelayanan terhadap konsumen, dan ijin sebagaimana pemilihan lokasi 

usaha yang tidak tepat dapat mengakibatkan perusahan sulit mendapatkan 

keuntungan.  

Untuk dapat menentukan lokasi industri dengan tepat perlu memperhatikan 

faktor-faktor geografi  yang berpegang pada aspek kewilayahan dan kelingkungan 

dalam konteks keruangan. Kegiatan ekonomis sepanjang tahun pasti sedikit 

banyak tergantung dari kondisi permukaan bumi yang berupa topografi, iklim, 

tanah, itu semua akan mempengaruhi produksi, transportasi, pemasaran produksi 

wilayah. Dalam studi Geografi yang studinya memperhatikan relasi lingkungan, 

tidak bisa lepas dari konsep lokasi. 
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 Lokasi merupakan konsep utama yang menjadi ciri khusus dari pengetahuan 

geografi, lokasi dapat dibedakan antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi 

absolut suatu wilayah atau tempat yaitu lokasi yang berkenaan dengan posisi 

menurut garis lintang dan garis bujur. Sementara lokasi relatif suatu wilayah atau 

tempat oleh merupakan lokasi tempat atau wilayah yang bersangkutan berkenaan 

dengan berhubungan tempat/wilayah itu dengan faktor alam atau faktor sosial 

budaya yang ada di sekitarnya. 

Dengan melihat sejarah tempat ini yaitu ketika Jepang mulai menguasai Jawa, 

para pekerja pabrik logam takut dijadikan romusha. Mereka membuka industri 

rumah tangga dan masih eksis hingga sekarang. Suara gesekan logam yang 

diputar mesin bubut menjadi aktivitas warga di kelurahan Kejambon Tegal Timur, 

suasana ini sudah terjadi sejak generasi pertama pendiri kampung ini. Kampung 

ini dikenal sebagai sentra industri mesin bubut yang telah berlangsung turun-

temurun.  

Hingga saat ini sudah mencapai generasi keempat yang meneruskan usaha 

pada bidang ini. Kebanyakan warga daerah ini mempelajari usaha ini dengan cara 

otodidak, belajar sambil bekerja dengan membantu orang tuanya sejak kecil. 

Dalam catatan sejarah, aktivitas pengolahan logam warga Kejambon ini 

dipengaruhi dua perusahaan Belanda, PT Dwika dan PT Barata. Warga Kejambon 

banyak mendapatkan ilmu perlogaman dari dua perusahaan tersebut. 

 Seiring dengan datangnya Jepang menguasai Jawa, para penduduk pribumi 

yang berstatus buruh PT Barata dan PT Dwika tak kembali bekerja di pabrik 

karena takut dipaksa ikut kerja paksa menjadi romusha mereka memproduksi 
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industri logam secara sembunyi-sembunyi di rumah, untuk menghindari 

perekrutan tentara Jepang. para pekerja tersebut memproduksi mesin secara 

manual di rumah-rumah.  

Aktivitas industri rumah tangga tersebut akhirnya berjaya dan masih terasa 

eksistensinya hingga kini. Bahkan jumlah yang dahulu sedikit menjadi semakin 

bertambah yang membuka usaha di bidang mesin bubut ini. Jenis dari usaha 

mesin bubut ini bermacam-macam seperti bekerja pada bidang reparasi yaitu 

seperti servis mobil, motor serta lainnya dan bidang produksi barang yaitu usaha 

yang menghasilkan suatu jenis barang dari logam atau besi.  

Kelurahan Kejambon ini dengan jumlah pabrik yang cukup banyak berarti 

dapat menampung pekerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada 

dan diharapkan dapat mampu meningkatkan keadaan sosial ekonomi daerah 

sekitar. Pemasaran dari hasil industri  mesin bubut  ini sudah dianggap baik, 

antara pabrik yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam hal pendapatan, ada 

yang berpendapatan tinggi dan ada pula yang berpendapatan sedang dan rendah. 

Demikian juga dengan buruh atau pekerjanya, buruh yang sudah mahir 

mendapatkan gaji atau upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan buruh yang 

masih pemula. 

Masalah  lain yang perlu diperhatikan adalah  kaum buruh hampir tak pernah 

memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak untuk 

mendapatkan upah (gaji) yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan pekerjaan 

yang tetap untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Faktor kekuasaan 

uang (kepemilikan modal) dan lemahnya legitimasi hukum yang berlaku telah 
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menyebabkan nasib kaum buruh semakin terpinggirkan dan semakin tertindas 

oleh berbagai kebijakan yang kini dirasa tidak lagi berpihak kepada kaum lemah. 

Selama ini besarnya gaji yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan sering tidak 

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk kesulitan ekonomi yang 

dihadapi oleh kaum buruh seiring dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, 

biaya pendidikan anak dan sebagainya. Buruh dengan segala kelemahan dan 

kekurangannya selalu saja berada pada pihak yang kalah dan terpaksa menerima, 

meski dengan keterpaksaan tidak mendapatkan pekerjaan. 

Tanpa jerih payah kaum buruh, roda perindustrian  tidak akan dapat berjalan 

lancar, para pengusaha tidak mungkin dapat mengembangkan modalnya di suatu 

negara dan tidak dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. 

Maka sudah saatnya untuk  menghargai jasa dan pengorbanan kaum buruh dengan 

memberikan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan demi meningkatkan 

kesejahteraan bagi kehidupan mereka dan keluarganya. Dengan meningkatnya 

pendapatan maka setiap keluarga bisa sejahtera sehingga diharapkan mampu 

menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi, namun tidak semuanya 

dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

Ada beberapa masalah pendidikan di daerah industri, salah satu masalahnya 

adalah masih banyak anak yang tidak sanggup melanjutkan sekolahnya ke tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan semakin mahalnya biaya pendidikan 

untuk sekolah menengah. Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya bekerja 

menjadi buruh dan hanya mengikutkan kursus setelah tamat SD, SMP dan SMA.  

Salah satu permasalahan tersbut dapat di jumpai di kota Tegal, yang terkenal 
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dengan kawasan Home Industy khususnya di Kelurahan Kejambon. Adanya 

kawasan Home Industry di Kota Tegal, sepertinya para orang tua 

mengesampingkan arti penting pendidikan bagi anak-anaknya dikarenakan daerah 

tersebut dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja sehingga arti pendidikan 

hanya dipandang sebelah mata. 

UU No. 13/2003 BAB X Pasal 68 Tentang Ketenagakerjaan, penduduk yang 

usianya belum produktif, atau anak tidak boleh dipekerjakan. Mereka usianya 

belum produktif, oleh pemerintah diwajibkan bersekolah, namun pada 

kenyataanya kebutuhan setiap keluarga semakin lama semakin banyak, sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus bekerja dan mencari uang. 

Tuntutan ekonomi cenderung untuk tidak melanjutkan sekolah, beberapa faktor 

yang menyebabkan partisipasi pendidikan terhadap pendidikan menengah rendah 

antara lain: 

1. Biaya pendidikan mahal, sehingga tidak dijangkau oleh semua penduduk, 

terutama penduduk golongan menengah kebawah yang tingkat pendapatannya 

sangat rendah. 

2. Minat menyekolahkan anak masih rendah, seorang anak dianggap sebagai 

salah satu komoditas untuk ekonomi keluarga, banyak anak usia pendidikan 

menengah dipekerjakan. 

Melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

tersebut sebagai topik kajian dalam skripsi dengan judul “ Kondisi sosial-ekonomi 

keluarga buruh industri mesin bubut dan pengaruhnya terhadap kelangsungan 

pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh mesin bubut di Kelurahan 

Kejambon Tegal? 

2. Bagaimana kelangsungan pendidikan anak buruh mesin bubut di Kelurahan 

Kejambon Tegal? 

3. Bagaimana pengaruh antara kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin 

bubut terhadap kelangsungan pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Tegal? 

1.3.   Penegasan Istilah 
 

1. Kondisi Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan masyarakat suatu negara pada saat  

tertentu. Ekonomi diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, yang 

berharga (Poerwadarminta, 2006). Kondisi sosial ekonomi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keadaan atau latar belakang dari suatu keluarga yang 

berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan dan pendapatan keluarga.  

2. Buruh 

Buruh adalah barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah 

(Husni, 2006: 34). 

3. Industri  

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang-barang jadi, dari bahan 

baku, atau bahan mentah melalui suatu proses penggarapan dalam jumlah besar 

sehingga barang-barang itu bisa diperoleh dengan harga satuan yang serendah 

mungkin, tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sandy, 1985: 148). 
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4. Mesin bubut  

Mesin bubut adalah sumbu utama yang diputarkan oleh motor listrik. Sumbu 

ini sekaligus memutarkan benda kerja yang akan dibuat. Fungsi mesin bubut 

adalah untuk menyayat sebagian pekerjaan, bahan pekerjaan tersebut dijepit 

dengan cekam yang mempunyai gerak putar dan disayat dengan pahat bubut 

(Boenasir, 1994: 1). 

5. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari suatu benda atau orang yang 

ikut membantu watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Poerwadarminta, 

2006: 664). 

6. Kelangsungan pendidikan 

Kelangsungan pendidikan adalah kondisi seorang anak untuk mendapatkan 

atau memperoleh  pendidikan kaitannya dengan faktor-faktor yang ada dalam 

lingkungan keluarganya seperti sosial ekonomi orang tua atau keluarga 

(http://edukasi.kompasiana.com/2010/05/29/peran-keluarga-masyarakat-demi-

kelangsugan-pendidikan-anak-bangsa/). Kelangsungan pendidikan dalam hal ini 

yaitu berkaitan dengan proses pendidikan itu berlangsung pada anak yang orang 

tuanya bekerja sebagai buruh industri mesin bubut. 

1.4.   Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut di Kelurahan 

Kejambon Kota Tegal. 
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2. Mengetahui kelangsungan pendidikan anak buruh mesin bubut di Kelurahan 

Kejambon Kota Tegal. 

3. Mengetahui pengaruh antara kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin 

bubut dengan kelangsungan pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Tegal. 

1.5.   Manfaat Penelitian 

1.  Secara khusus: memberikan informasi kepada para pembaca dan pihak-pihak  

terkait tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha memajukan 

pendidikan anak khususnya di Kelurahan Kejambon Kota Tegal. 

2. Secara umum: berkaitan dengan pengambilan kebijaksanaan pemerintah daerah 

setempat dalam hal program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Kondisi Sosial Ekonomi 

3.1.1. Pengertian sosial ekonomi 

Sosial ekonomi yaitu lingkungan yang terdiri dari manusia baik secara 

individu maupun kelompok yang saling berhubungan sehingga terbentuklah 

komunitas-komunitas sosial dan kegiatan-kegiatan perekonomian. Komunitas 

sosial dan kehidupan ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

lingkungan kehidupan dimana manusia itu berada. Standar kualitas lingkungan 

sosial ekonomi yang baik jika kehidupan manusia yang ada di lingkungan tersebut 

secara ekonomi terpenuhi, tidak kekurangan pangan dan sandang, memiliki 

rumah, berpendidikan, merasa aman dan  nyaman, terpenuhinya sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Agar semua kebutuhan tersebut 

dapat terpenuhi mereka harus memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tepat dan 

memadai (Sunarko, 2007: 71). 

3.1.2. Dasar lapisan masyarakat 

Diantara lapisan atasan dengan yang terendah terdapat lapisan yang 

jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan, tidak hanya memiliki satu 

macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi kedudukannya 

yang tinggi itu bersifat kumulatif,  artinya mereka yang mempunyai uang banyak, 

akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan. 

Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-

anggota masyarakat dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:  

11 
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1. Ukuran kekayaan yaitu barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak, 

termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya dapat dilihat pada 

bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-cara mempergunakan 

pakaian, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 

2. Ukuran kekuasaan yaitu barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang 

mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atasan. 

3. Ukuran kehormatan yaitu ukuran tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran 

kekayaan dan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, 

mendapat  tempat yang teratas.  

4. Ukuran ilmu pengetahuan dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu 

pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan 

terjadinya akibat yang negatif, karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang 

dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya (Soekanto, 1990: 262). 

3.1.3. Pemilikan kekayaan/ fasilitas 

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang-

barang dimana masih bermanfaat dalam kehidupan ekonominya. Fasilitas atau 

kekayaan itu antara lain: 

1. Barang-barang berharga 

Menurut Syani (2002: 86) bahwa pemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis 

dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas, dan lain-lain 

dapat menunjukkan pelapisan masyarakat mereka.  
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2. Jenis- jenis kendaraan pribadi 

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi rendahnya sosial 

ekonomi orang tua. Misalnya: orang yang mempunyai mobil akan dipergunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam misalnya makan, 

pakaian, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya sebagai anggota masyarakat 

maupun sebagai pribadi.  

3.1.4. Jenis tempat tinggal 

Menurut Kaare dalam Irawati (2004: 12) untuk mengukur tingkat sosial 

ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari: 

1. Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, 

menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 

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

bagi  keluarga yang kondisi ekonominya tinggi, pada umumnya menempati 

rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan ekonominya menengah 

kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen 

3.1.5. Pendapatan 

Pendapatan adalah  jumlah semua penghasilan keluarga maupun anggota 

keluarga lainnya dalam bentuk uang dan barang. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan pendapatan orang tua adalah penghasilan yang berupa uang 

yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatannya dalam satuan rupiah. 

Pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan yang dimilikinya. Dengan demikian mereka akan dapat memperoleh 

kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar. 
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Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan 

dengan pendapatan yang kecil (Irawati, 2004: 12). 

3.2. Buruh 

3.2.1. Pengertian buruh 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 

memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak 

umum namun maknanya luas lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang 

bekerja pada siapa saja baik, perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan 

lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan 

imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan 

dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam 

bentuk barang (Husni, 2006: 17). 

3.2.2. Pengawasan perburuhan 

Pengawasan perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 

1951 dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan aset perekonomian tersebut 

dapat berjalan dengan lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan 

tidak mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengawasan perburuhan 

dimaksudkan untuk mendidik agar pengusaha/perusahaan selalu tunduk 

menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga menjamin 

keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali 

perselisihan perburuhan disebabkan karena majikan tidak memberikan 
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perlindungan hukum kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Husni, 2006: 120). 

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan 

sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah 

kemungkinan terjadinya  kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilasanakan di setiap 

tempat kerja (perusahaan).  

Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, 

yaitu: 

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha 

sosial. 

2. Adanya sumber bahaya. 

3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamanya, baik secara terus-menerus 

maupun hanya sewaktu-waktu (Husni, 2006: 138). 

3.3.  Tinjauan Umum tentang Industri 
 
  Industri adalah usaha untuk memproduksi barang-barang jadi, dari bahan 

baku, atau bahan mentah melalui suatu proses penggarapan dalam jumlah besar 

sehingga barang-barang itu bisa diperoleh dengan harga satuan yang serendah 

mungkin, tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sandy, 1985: 148). 

Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri dibagi menjadi: 

1. Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri besar adalah industri yang jumlah 

tenaga kerjanya 100 orang atau lebih. 

2. Industri sedang adalah industri yang jumlah tenaga kerjanya 20-99 orang 
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3. Industri kecil adalah industri yang jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang 

4. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang 

(Biro Pusat Statistik, 2010). 

Adapun sarana penunjang industri yaitu tenaga kerja yang terampil dalam 

bidang industri yang bersangkutan. Oleh karena itu, industri membutuhkan 

pengkhususan atau spesialisasi di masyarakat. Suasana Industri yaitu masyarakat 

yang tahu akan barang yang dihasilkan, membutukan barang yang dihasilkan dan 

mampu  membeli barang yang dihasilkan itu. Jaringan komunikasi yang mantap 

berupa sarana hubungan darat, laut, udara. Terjaminnya persediaan bahan mentah 

atau bahan baku, tenaga energi atau bahan bakar. Pasar dan sarana untuk 

menjamin permintaan pasar dengan cepat dapat terpenuhi (Sandy, 1985: 148). 

Peranan usaha kecil dalam perekonomian Indonesia dirasakan sangat penting 

terutama dalam aspek-aspek seperti kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, 

pembangunan ekonomi dan lain-lain. Usaha untuk mengembangkan industri kecil 

dan industri rumah tangga merupakan langkah yang tepat sebagai salah satu 

instrumen kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah sosial 

dan ekonomi yang dihadapi pada saat ini antara lain: 

1. Sebagian besar industri kecil/rumah tangga belum mempunyai surat ijin usaha 

(SIUP) namun ada beberapa yang sudah memilkinya.  

2. Sebagian besar modal usaha industri kecil/rumah tangga dari modal sendiri dan 

masih belum banyak yang memanfaatkan modal pinjaman dari lembaga 

keuangan yang ada. 
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3. Sebagian besar industri kecil/rumah tangga belum pernah mengikuti 

bimbingan/pelatihan sehingga tingkat keahlian dan pemasaran produk yang 

dihasilkan masih kurang berkembang. 

Sektor ini juga merupakan sektor paling merana kemakmuran dan  

kesejahteraan hidupnya, tetapi bagi bangsa secara keseluruhan mereka adalah 

sektor yang mampu berfungsi sebagai peredam, penampung dan penangkal 

ledakan yang secara potensial bisa terjadi dengan meningkatnya pengangguran 

dari waktu ke waktu. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha 

industri kecil adalah:  

1. Keterbatasan dana dalam pengembangan usaha, pada umumnya pengusaha 

industri kecil berasal dari golongan ekonomi lemah dengan latar belakang 

pendidikan terbatas. Banyak diantara mereka yang memilih menjadi 

wirausahawan kecil karena sulit mencari pekerjaan di sektor formal dan karena 

memiliki sedikit ketrampilan yang diwarisi dari orang tuanya. 

2. Keterbatasan kemampuan teknis, dalam hal ini keterbatasan kemampuan teknis 

yang meliputi pengadaan bahan baku dan peralatan standar, desain dan mutu 

produk.  

3. Keterbatasan kemampuan memasarkan, dalam hal ini keterbatasan kemampuan 

memasarkan menyebabkan banyak produk industri kecil yang meskipun 

mutunya tinggi tetapi tidak dikenal dan tidak mampu menerobos pasar. Akibat 

lain yang banyak diderita pengusaha kecil  adalah dipermainkan para pedagang 

yang menguasai mata rantai distribusi, sehingga harga ditekan serendah 
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mungkin dan seringkali pembayaran tertunda (Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis 

dan Manajemen: 1997: 265-266). 

3.4.   Mesin Bubut 

Pada bengkel konstruksi ataupun bengkel pengerjaan logam, mesin bubut 

merupakan peralatan pokok dalam pembuatan benda kerja. Sebagai penggerak 

utama mesin bubut adalah sumbu utama yang diputarkan oleh motor listrik. 

Sumbu ini sekaligus memutarkan benda kerja yang akan dibuat. Adapun pahat 

bubut bergerak menyayat dengan gerak melintang dan membujur/memanjang 

(Soedjono, 2008: 11). 

Fungsi mesin bubut adalah untuk menyayat sebagian pekerjaan. Bahan 

pekerjaan tersebut dijepit dengan cekam yang mempunyai gerak putar dan disayat 

dengan pahat bubut. Dengan demikian mesin bubut termasuk dengan mesin 

perkakas dengan gerak utamanya berputar (Boenasir, 1994: 1). 

3.5.  Kelangsungan Pendidikan 

Kelangsungan pendidikan adalah kondisi seorang anak untuk mendapatkan 

atau memperoleh pendidikan  kaitannya dengan faktor-faktor yang ada dalam  

lingkungan keluarganya sendiri seperti sosial ekonomi orang tua atau keluarga  

(http://edukasi.kompasiana.com/2010/05/29/peran-keluarga-masyarakat-demi-

kelangsungan-pendidikan-anak-bangsa/). Pendidikan anak tidak hanya di sekolah 

saja, tetapi di rumah dan masyarakat  sekitar  kita. Sebagai orang tua hanya 

berusaha membangun pondasi yang kuat untuk mereka termasuk mental-spiritual. 
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3.5.1. Fasilitas Belajar 

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas belajar adalah semua kebutuhan yang 

diperlukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan 

menunjang dalam kegiatan belajar di sekolah, supaya lebih efektif dan efisien 

yang nantinya peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang 

memuaskan. Sedangkan untuk mendapatkan fasilitas belajar juga membutuhkan 

suatu biaya yang dapat disebut dengan biaya pendidikan. Adapun pengertian dari 

biaya pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang 

(http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/308/jiptummpp-gdl-jou-2009-drveragint-

15373- Hal.17-3-5D.pdf). 

3.5.2. Harapan Orang Tua terhadap Pendidikan Anak 

Harapan orang tua terhadap pendidikan anak mendapatkan kehidupan dan 

pekerjaan yang layak, hidup bahagia dan sukses. Orang tua harus memahami 

hakikat dan peran mereka sebagai orang tua dalam membesarkan anak, 

membekali diri dengan ilmu tentang pola pengasuhan yang tepat, pengetahuan 

tentang pendidikan yang dijalani anak, dan ilmu tentang perkembangan anak, 

sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu bentuk pola pendidikan terutama 

dalam pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu 

sendiri untuk mencerdasakan 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 



20 

 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang baik 

(http://salamahazhar.wordpress.com/2011/01/02/peran-orang-tua-dalam-

pendidikan-anak/). 

3.5.3. Pendidikan dan tanggung jawab pendidikan sekolah 

Pembinaan pendidikan yang dilakukan kepada anak dalam lingkungan 

keluarga akan membentuk sikap, tingkah laku, cara merasa dan mereaksi anak 

terhadap lingkungannya. Untuk dapat memahami usaha pembinaan dan rasa 

tanggung jawab pendidikan yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga 

pendidikan informal, formal dan non formal. Semua usaha pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di atas, tertuju kepada satu tujuan 

umum, yaitu untuk membentuk peserta didik mencapai kedewasaannya,  sehingga 

ia mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. 

 Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya 

didasarkan atas kepercayaan dan  tutuntan  lingkungan keluarga dan masyarakat 

yang tidak mampu atau mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

pendidikan di lingkungan masing-masing, mengingat berbagai keterbatasan yang 

di punyai oleh orang tua anak. Namun tanggung jawab utama pendidikan tetap 

berada di tangan orang tua anak yang bersangkutan. Sekolah hanyalah 

meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan dasar-

dasarnya oleh lingkungan keluarga masing-masing sebagai pendidikan informal 

(Ihsan, 1995: 28). 
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Menurut Munhib (2005: 75) menyebutkan bahwa salah satu masukan dalam 

sistem pendidikan adalah masukan lingkungan. Lingkungan berkorelasi positif 

terhadap keberhasilan pendidikan seseorang. Lingkungan pendidikan dapat 

diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, 

yang merupakan bagian dari lingkungan sosial berdasarkan pengertian tersebut, 

lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah masyarakat. Adapun 

pengertiannya sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga  

Keluarga merupakan atau lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Disebut sebagai lembaga pendidikan yang pertama karena sebelum manusia 

mengenal pendidikan yang lain lembaga inilah yang pertama ada. Pendidikan 

keluarga merupakan pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap 

potensi yang dimiliki terbentuk dan sebagian dikembangkan. 

2. Lingkungan pendidikan sekolah 

Perkembangan peradaban manusia, orang merasa “tidak mampu” lagi untuk 

mendidik anaknya. Pada masyarakat yang semkin kompleks dan terspesialisasi, 

seorang anak memerlukan persiapan yang khusus untuk memasuki usia dewasa. 

Persiapan ini memerlukan waktu yang khusus, tempat yang khusus, dan proses 

yang khusus pula. Secara objektif orang tua memerlukan lembaga tertentu untuk 

menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini dalam 

perkembangan lebih lanjut dikenal dengan sekolah.  
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3. Lingkungan pendidikan masyarakat 

Dalam berbagai hal tertentu sekolah juga dinilai telah tertinggal dari 

masyarakatnya, kini sekolah banyak belajar dari masyarakat. Hal ini dikarenakan 

berbagai inovasi khususnya dalam bidang teknologi, telah lebih dahulu terjadi 

didalam masyarakat dari pada di sekolah. Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang 

wajar, mengingat sekolah hanyalah salah satu pranata yang ada dalam masyarakat 

diantara empat pranata lain. Selain itu masyarakatlah yang memiliki berbagai 

sumber daya yang memungkinkan untuk mengembangkan inovasi. Sedangkan 

sekolah hanya berperan untuk mencetak manusia yang berkepribadian inovatif, 

meskipun dalam banyak hal dapat pula atau sebagai innovator. 

3.6. Jenjang Pendidikan 

3.6.1. Pengertian jenjang pendidikan 

 Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan 

bahan  pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan 

sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi.  

Disamping  jenjang pendidikan itu dapat diadakan pendidikan pra sekolah, yang 

tidak merupakan  prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar. Adapun beberapa 

pengertiannya sebagai berikut: 

1. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, dan 

ketrampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, 

serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. 

Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan pra sekolah yang 
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mempunyai masa program belajar paling lama tiga tahun, menjelang anak 

berumur  7 tahun dan merupakan satu kesatuan. Pertumbuhan dasar seorang 

anak  selama  pra sekolah (1-6 tahun) amat menentukan perkembangan lebih 

lanjut. Sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam  masa program 

belajar selama 6 tahun. Jenjang ini merupakan unit terminal yang mempunyai 

kesinambungan dengan terminal lainnya. 

2. Pendidikan menengah 

Pendidikan menengah  adalah pendidikan yang memepersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta 

dapat mengembangkan  kemampuan  lebih lanjut dalam dunia kerja atau 

pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah umum 

dan sekolah menengah  kejuruan, sekolah menengah umum diselenggarakan 

selama masa program belajar 3 tahun. Sekolah menengah  umum terdiri dari 

sekolah menengah tingkat pertama (SMP) dan sekolah menengah tingkat atas 

(SMA) atau sederajat.  

3. Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi yang bersifat 

akademik dan atau professional sehingga dapat menerapkan,  mengembangkan 

dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka 

pembangunan nasional (Kepmendikbud No. 0186/P/1984). 



24 

 

 Pendidikan tinggi mempunyai tujuan majemuk, dalam rangka kebutuhan 

masyarakat yang beraneka ragam, dan menampung calon mahasiswa yang 

minat dan kemampuannya berbeda-beda karena itu perguran tinggi di 

Indonesia disusun dalam struktur multi strata (Ihsan, 1995: 23).  

3.6.2. Tujuan pendidikan 

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik 

Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

beserta peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Pada 

uraian berikut akan dikemukakan tujuan-tujuan pendidikan itu, yang diakhiri 

dengan tujuan pendidikan secara umum.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 

2005 tentang standar  nasional pendidikan pasal 26 ayat 1 disebutkan pendidikan 

dasar bertujuan untuk meletakkan dasar: 

1. Kecerdasan 

2. Pengetahuan 

3. Kepribadian 

4. Akhlak mulia 

5. Ketrampilan hidup  mandiri 

6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut 

Pendidikan dasar yang mencakup SD dan SMP ini sudah diorentasikan 

kepada upaya mendasari hidupnya. Hal ini sudah dapat dilihat dari butir 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, 

disamping bekal-bekal hidup yang lain (Pidarta, 2007: 12). 
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3.6.3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

Diantara peraturan perundang-undangan RI yang paling banyak 

membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 

Sebab Undang-Undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-

undangan pendidikan. Undang-Undang ini mengatur pendidikan  pada umumnya, 

artinya segala sesuatu bertalian dengan pendidikan, mulai dari pra sekolah sampai 

dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini.   

Pasal-pasal penting terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam  

serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan. Pertama-tama adalah 

pasal 1 ayat 2 dan ayat 5. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut: Pendidikan Nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman (Pidarta, 2007: 45). 

3.6.4. Pendidikan informal, formal, dan non formal 

Dalam konsep pendidikan seumur hidup, pendidikan informal, formal dan 

non-formal saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Philip H. Coombs 

mengklasifikasikan pendidikan ke dalam tiga bagian, yaitu: 

1. Pendidikan informal adalah proses pendidikan  yang  diperoleh seseorang dari 

teratur dan tidak sistematis, sejak seorang lahir sampai mati, seperti didalam 

keluarga, tetangga, pekerjaan atau di dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun 

demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam 

kebanyakan masyarakat pendidikan informal berperan penting dalam keluarga, 
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masyarakat dan pengusaha. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang 

pertama dan utama bagi setiap manusia. Seseorang lebih banyak berada dalam 

rumah tangga dibandingkan dengan tempat-tempat lain.  

2. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, 

mempunyai jenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung 

dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Walaupun masa sekolah 

bukan satu-satunya masa setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari 

bahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah 

dan masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya. 

3. Pendidikan non-formal (pendidikan luar sekolah). Pendidiakan non-formal 

adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, 

terarah, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Dalam hal ini tenaga 

pengajar fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai, serta komponen-

komponen lainnya disesuaikan dengan peserta atau anak didik supaya 

mendapatkan hasil yang memuaskan (Idris, 1986: 58). 

3.7. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2006: 71). Dari paparan teoritis sebagaimana uraian diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis bahwa “Ada pengaruh positif antara kondisi sosial ekonomi 

keluarga buruh industri mesin bubut terhadap kelangsungan pendidikan anak di 

Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk yang bermukim dan bekerja 

sebagai buruh mesin bubut di daerah penelitian yang berjumlah 280 kepala 

keluarga. 

4.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan sampel 

apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel 

(Arikunto, 2006: 131). Sampel dalam penelitian ini diambilkan menggunakan 

teknik pengambilan sampel proportional random sampling yaitu pengambilan 

sampel dalam suatu sampel proporsi atau pertimbangan unsur-unsur kategori 

dalam populasi diperhatikan diwakili oleh sampel (Hadi, 2000: 228). 

Mengingat besarnya jumlah  populasi yang menjadi objek penelitian, maka 

tidak semua populasi dijadikan objek melainkan hanya diambil 25% dari jumlah 

populasi sebagai sampel penelitian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

diberikan oleh Arikunto (2006: 134) yang menyebutkan bahwa: apabila objek 

penelitian jumlahnya kurang dari 100 orang, maka dalam menentukan besarnya 

sampel lebih baik diambil semua sebagai anggota sampel sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi dan jika objeknya besar dapat diambil 10%-15 % 

atau 20%-25%. 
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Tiap area populasi yang diambil adalah 25% dari jumlah populasi masing-

masing RW yang menjadi wilayah penelitian dengan cara acak (random 

sampling). 

Tabel 3.1. Jumlah Sampel Kelurahan Kejambon 
No Area Jumlah KK Jumlah Sampel 

1. RW 1 56 14 

2. RW 2 52 13 

3. RW 3 48 12 

4. RW 4 56 14 

5. RW 5 32 8 

6. RW 6 36 9 

  280 70 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2010 

4.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian dalam 

melakukan penelitian. Memahami variabel dan kemampuan menganalisis  atau 

mengidentifikasikan merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti.(Arikunto, 

2006: 121). Variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu variabel bebas (X) dan 

Variabel terikat (Y). 

1. Variabel bebas (X) 

        Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi orang tua. 

Adapun indikatornya sebagai berikut: 

a. Tingkat pendidikan orang tua.  

b. Status pekerjaan dan pendapatan. 

c. Kekayaan atau fasilitas yang dimiliki. 

d. Status tempat tinggal. 
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2. Variabel terikat (Y) 

        Variabel ini adalah kelangsungan pendidikan anak buruh industri mesin 

bubut. Adapun indikatornya sebagai berikut: 

a. Penyediaan fasilitas belajar anak. 

b. Penyediaan biaya sekolah anak. 

c. Harapan orang tua terhadap pendidikan anak. 

Hubungan antara faktor yang mempengaruhi tingkat sosial ekonomi (variabel 

bebas) terhadap kelangsungan pendidikan anak (variabel terikat) dapat 

ditunjukkan skema sebagai berikut: 

         Variabel Bebas                   Variabel Terikat 

 

 

        Gambar. 3.1 Hubungan antara Variabel  X dan Y 

X = Kondisi sosial ekonomi, mencakup: 

1. Tingkat pendidikan orang tua. 
2. Tingkat pendapatan dan status pekerjaan 
3. Kekayaan atau fasilitas yang dimiliki 
4. Status tempat tinggal 

Y  = Kelangsungan pendidikan anak. 

4.4. Metode Pengumpulan Data 

4.4.1. Angket 

Angket atau kuosioner adalah pertanyaan sejumlah tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal- hal yang ia ketahui (Arikunto, 2005: 151). 

X Y 
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Instrumen merupakan sebagai alat pengumpul data, dibedakan menjadi 

beberapa jenis, antara lain: tes, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner,  serta 

observasi. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket yang isinya 

kumpulan soal-soal yang disusun oleh peneliti. 

Untuk mengetahui baik tidaknya soal tersebut, perlu adanya penelitian 

dengan diuji cobakan terlebih dahulu pada responden lain dalam satu populasi 

dengan taraf signifikansi 5 %. Untuk mendapatkan angket yang baik, maka perlu 

dilakukan langkah-langkah berikut ini: 

a. Menentukan soal-soal angket. 

b. Soal yang diajukan adalah tentang seputar kondisi sosial ekonomi orang tua 

dan kelangsungan  pendidikan anak. 

c. Menentukan jumlah soal. 

d. Penelitian ini adalah menggunakan bentuk tes objektif dengan 4 poin alternatif 

pilihan. 

e. Tahap skoring sebagai berikut: 

1) Untuk alternatif jawaban a diberi skor 4 

2) Untuk alternatif jawaban b diberi skor 3 

3) Untuk alternatif jawaban c diberi skor 2 

4) Untuk alternatif jawaban d diberi skor 1 

4.4.2. Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengamati, memperhatikan dan memastikan bagaimana keadaan tersebut bisa 
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terjadi (Arikunto, 2006: 156). Tempat observasi adalah tempat kerja buruh 

industri mesin bubut di Kelurahan Kejambon Tegal. 

4.5. Validitas Instrumen 

Untuk mengukur validitas, utamanya adalah dengan menghitung koefisien 

korelasi memakai koefisien korelasi Product Moment. Koefisin korelasi ini 

digunakan untuk menentukan adanya hubungan antar dua gejala interval 

(Arikunto, 2006: 170). Sehingga kita dapat menentukan validitas untuk 

menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument. 

Rumus koefisien Product Moment : 

   풓풙풚  푵∑푿풀 (∑푿)( ∑풀)
푵∑푿ퟐ (∑푿)ퟐ 푵∑풀ퟐ (∑풀)ퟐ

 

Keterangan :            푟            =   koefisien korelasi antara X dan Y. 

                           xy          =   produk dari X kali Y. 

                      N           =   jumlah sampel ( subjek yang telah diteliti). 

                ∑X. Y          =    jumlah hasil dari X kali Y. 

4.6. Metode Analisis Data 

4.6.1. Analisis Deskriptif Persentase 

Dalam penelitian ini analisis deskriptif  persentase dipakai untuk 

menguraikan dan menjelaskan tujuan pertama dan kedua penelitian. Analisis 

deskriptif  persentase menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang ada 

dalam penelitian (Ali, 1985: 186). 

 

 

 



32 

 

Rumus Deskriptif  Presentase : 

DP = 풏
푵

 x 100 % 

 

Keterangan:  

DP = persentase dari nilai yang diperoleh. 

n    = nilai yang diperoleh. 

N   = jumlah seluruh nilai (skor maksimal /ideal). 

4.6.2. Analisis Regresi Sederhana 

1. Persamaan Garis Regresi Sederhana (Regresi Linear I Prediktor) 

Dalam Menganalis data penelitian, digunakan regresi sederhana dengan 

persamaan garis regresi  Y= a+ bx  dimana: 

풂 =  (∑풀풊) ∑푿풊
ퟐ (∑푿풊)(∑푿풊 풀풊)

풏 ∑푿풊
ퟐ (∑푿풊)ퟐ

    dan      

b =  풏∑푿풊풀풊 (∑푿풊)(∑풀풊)
풏 ∑푿풊

ퟐ  (∑푿풊)ퟐ
 

2. Uji signifikasi garis regresi dari harga F regresi 

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara prediktor antara X 

dan Y (kelangsungan pendidikan). Dari perhitungan diperoleh harga F kemudian 

dikonsultasikan dengan harga F tabel. Apabila F hitung lebih besar atau sama 

dengan F tabel maka Ho ditolak dalam Ha diterima. Sebaliknya jika F hitung lebih 

kecil dari F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (푅 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel dependen/terikat (Ghozali, 2001). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai 푅  mendekati 1, maka 

data dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel  

independen/bebas terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika 푅  mendekati 0 

maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel 

dependen/terikat sangat terbatas. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Letak astronomis Kelurahan Kejambon terletak diantara 109°08’-  109°10’ 

bujur timur dan 6°50’ -  6°53’ lintang  selatan, dengan wilayah seluas 86 ha. 

Secara administratif, daerah penelitian Kelurahan Kejambon merupakan bagian 

dari Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Kelurahan Kejambon memiliki batas 

administrasi sebagai berikut: sebelah selatan: Karanganyar (Kabupaten Tegal), 

sebelah utara: Kelurahan Panggung, sebelah barat: Kelurahan Margadana, sebelah 

timur: Kelurahan Mejasem (Kabupaten Tegal). 

 Letak Kelurahan Kejambon dapat dikatakan strategis karena merupakan 

bagian dari pusat kota Tegal. Berdasarkan letak Geografis, posisi Kota Tegal 

sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan 

regional yaitu di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura ) yaitu dari barat ke 

timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan 

Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya, 

sehingga  dapat mendukung perkembangan industri mesin bubut yang berada di 

daerah Kelurahan Kejambon ini dikarenakan letaknya yang strategis. 

Total jumlah penduduk seluruh kelurahan kejambon mencapai 12363 orang. 

Mata pencaharian warga Kelurahan Kejambon Tegal sebagian besar bekerja 

menjadi buruh/ swasta sebanyak 6125 orang sedangkan buruh industri sebanyak 

 

34 



35 

 

898 orang. Bekerja sebagai Pegawai Negeri sebanyak 359 orang, bekerja sebagai 

pedagang sebanyak 589 orang, tukang batu sebanyak 252 orang, bekerja sebagai 

pengusaha sebanyak 194 orang, bekerja sebagai dokter sebanyak 8 orang. Adapun 

tingkat pendidikan warga Kelurahan Kejambon Tegal berdasarkan data yang telah 

diperoleh tamat SD sebanyak 2431 orang, jumlah penduduk tamat SLTP sebanyak 

4541 orang dan jumlah penduduk tamat SLTA sebanyak 3121 orang.  

Berdasarkan hasil penelitian industri mesin bubut di Kelurahan Kejambon 

Tegal termasuk dalam kategori industri rumah tangga dan industri kecil karena 

tenaga kerjanya terbatas. Sebanyak 26 industri mesin bubut  di Kelurahan 

Kejambon Tegal  merupakan industri rumah tangga sedangkan 19 industri mesin 

bubut di Kelurahan Kejambon Tegal merupakan industri kecil. 

       Tabel 4.1. Persebaran Industri di Kelurahan Kejambon 

No Jumlah 
RW 

Persebaran 
Industri Kecil 

Persebaran Industri 
Rumah Tangga 

1 RW 1 2 3 
2 RW 2 3 4 
3 RW 3 - 7 
4 RW 4 6 3 
5 RW 5 3 4 
6 RW 6 2 5 

       Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Luas lahan sawah pada Kelurahan Kejambon sekitar 5,29 ha dan luas lahan 

bukan sawah sekitar 80,71 sedangkan saluran irigasi pada kelurahan kejambon 

sekitar 5,30 ha. Luas lahan untuk bangunan untuk Kelurahan Kejambon mencapai 

70,99 ha akan tetapi di Kelurahan Kejambon Tegal tidak terdapat lahan tambak 

untuk memelihara ikan. 
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4.1.2. Gambar hasil observasi di Kelurahan Kejambon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.3. Salah Satu Gerbang Kawasan Home Industry Kejambon 

Gambar di atas merupakan salah satu gerbang masuk di kawasan Home 

Industry Kelurahan Kejambon Tegal yang terdapat di RW 4. Gerbang ini 

mencirikan bahwa daerah tersebut merupakan pusat daerah industri. Mayoritas 

penduduk di daerah ini bekerja sebagai buruh industri mesin bubut. Usaha mesin 

bubut di daerah ini sudah berlangsung lama, usaha ini sudah turun temurun dari 

generasi ke generasi. Usaha mesin bubut di daerah ini semakin lama semakin 

berkembang, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak pabrik yang berdiri di 

daerah Kelurahan Kejambon ini. 
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    Gambar 4.4. Salah Satu Pabrik di Kelurahan Kejambon 

Ganbar di atas merupakan salah satu pabrik industri mesin bubut yang berada 

di Kelurahan Kejambon Kota Tegal. Pabrik ini memiliki tujuh orang karyawan 

yang bekerja pada tempat ini. Sistem pembayaran gaji/upah pabrik yang berada 

pada Kelurahan Kejambon ini menggunakan sistem mingguan, yaitu setiap hari 

Sabtu sore atau menjelang akhir pekan mereka mendapatkan upah atau gaji dari 

majikan. Akan tetapi pada saat banyak kerjaan di pabrik, buruh industri ini pada 

hari Minggu juga melakukan lembur kerja untuk mencukupi pesanan dari 

pelanggan. 
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 Gambar 4.5. Buruh Industri Mesin bubut 

Gambar di atas merupakan contoh dari buruh industri mesin bubut yang 

berada pada Kelurahan Kejambon Tegal yang bekerja sejak lulus dari SMP. 

Setelah lulus dari SMP langsung menjadi buruh dan berlanjut sampai sekarang ini. 

Buruh ini sudah memiliki anak yang masih berada di bangku Sekolah Dasar. 

Akan tetapi harapan dari buruh tersebut agar dapat menyekolahkan anaknya ke 

jenjang lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar anak memperoleh pendidikan yang 

lebih baik yang dapat digunakan untuk kehidupan yang di masa yang akan datang. 
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4.1.3. Analisis Deskriptif Persentase 

1. Kondisi Sosial-Ekonomi Keluarga Buruh Industri Mesin Bubut  

a. Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Orang Tua 

                Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua 

No Pendidikan  Frekuensi Persentase 
1 SD/sederajat 13 18,60 
2 SMP/sederajat 30 42,90 
3 SMA/sederajat 27 38,60 
 Total 70 100 

         Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010 

       Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan 

orang tua sebagian besar berada pada tingkat pendidikan SMP/sederajat 

sebanyak 30 responden atau dengan persentase 42,90%, kemudian pada tingkat 

pendidikan SMA/sederajat sebanyak 27 responden atau dengan persentase 

38,60%, kemudian pada tingkat pendidikan SD/sederajat sebanyak 13 responden 

atau dengan persentase 18,60%. Pendidikan responden pada tingkat perguruan 

tinggi tidak ada atau 0,0%. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar tingkat 

pendidikan formal orang tua adalah pada tingkat pendidikan SMP/sederajat yaitu 

sebanyak 30 responden . Hal ini memberikan gambaran bahwa  masih rendah 

tingkat pendidikan para keluarga buruh industri mesin bubut di kota Tegal. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 



42 

 

 

        Gambar 4.6. Diagram Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua 
  

b. Responden Berdasarkan Status Rumah Tempat Tinggal 

                   Tabel 4.3. Status Rumah Tempat Tinggal  Responden. 

No Rumah Tinggal Frekuensi Persentase 
1 Menumpang pada saudara 7 10,0 
2 Masih bersama orang tua 20 26,6 
3 Kontrak/sewa 7 10,0 
4 Milik sendiri 36 51,4 
 Total 70 100 

         Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010 

       Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa status rumah tempat 

tinggal sebagian besar buruh industri mesin bubut di kota Tegal sudah memiliki 

rumah milik sendiri yaitu sebanyak 36 responden atau dengan persentase 

51,40%, kemudian dengan status masih bersama orang tua sebanyak 20 

responden atau dengan persentase 26,60%, dan  ada yang menumpang pada 

saudara dan kontrak masing-masing sebanyak 7 responden atau dengan 

persentase 10,0%. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar 

responden sudah memiliki rumah sendiri. Kebutuhan pokok mereka berupa 

kebutuhan akan papan telah terpenuhi dengan baik, walaupun masih banyak pula 
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yang masih bersama dengan orang tua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

grafik berikut ini. 

  
 

  Gambar 4.7. Diagram Status  Rumah Tempat Tinggal Responden  
 
c. Status Pekerjaan Sebagai Buruh Industri Mesin Bubut 

        Tabel 4.4. Status Pekerjaan Sebagai Buruh Industri Mesin Bubut 

No Status pekerjaan Frekuensi Persentase 
1 Masih Bekerja 50  74,3 
2 Berhenti sementara 10 14,3 
3 Kadang kerja kadang 

tidak 
4 5,7 

4 menganggur 4 5,7 
 Total 70 100 

           Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010 

            Berdasarkan  tabel di atas diperoleh gambaran bahwa responden yang 

masih bekerja sebagai buruh mesin bubut di Kelurahan Kejambon Tegal, hal ini 

terlihat sebanyak 50 responden atau dengan persentase 74,3% dengan status 

bekerja sebagai buruh, kemudian sebanyak 10 responden atau dengan persentase 

14,3% berhenti sementara, sebanyak 4 responden dengan persentase 5,7% 
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kadang kerja kadang tidak bekerja dan yang menganggur. Jadi rata-rata status 

pekerjaan sebagai buruh mesin bubut di kota Tegal masih bekerja. Dengan 

masih bekerja sebagai buruh mesin bubut, berarti masih menerima upah atau gaji 

yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah 

untuk anak-anaknya. Sedangkan responden yang menganggur tentunya tidak 

menerima gaji sehingga tidak ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 

    

                      Gambar 4.8. Diagram Status  Pekerjaan Buruh Industri 

d. Kepemilikan Barang Elektronik Responden 

                         Tabel 4.5. Kepemilikan Barang Elektronik 

No Barang Elektronik yang dimiliki Frekuensi Persentase 

1 Kulkas, televisi, vcd, mesin cuci 
dan radio 9 12,86 

2 Kulkas, televisi dan radio 17 24,29 
3 Televisi dan radio 25 35,71 
4 Televisi 19 25,71 
 Total 70  

                Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010 
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       Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa sebanyak 9 

responden atau 12,86% memiliki barang elektronik berupa kulkas, televisi, vcd, 

mesin cuci dan radio, sebanyak 17 responden atau 24,29% memiliki barang 

elektronik berupa kulkas, televisi dan radio, sebanyak 25 responden atau 35,71 

memiliki barang elektronik berupa televisi dan radio, sebanyak 19 responden 

atau 25,71 hanya memiliki barang elektronik berupa televisi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat grafik berikut ini. 

 

              Gambar 4.9. Diagram Kepemilikan Barang Elektronik  

Keterangan: 

 Nomor 1 adalah kulkas, televisi, vcd, mesin cuci dan radio 

 Nomor 2 adalah kulkas, televisi dan radio 

 Nomor 3 adalah televisi dan radio 

 Nomor 4 adalah televisi 
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e. Responden Berdasarkan Penghasilan Pokok 

                     Tabel 4.6. Tingkat Penghasilan Pokok Buruh Industri 

No Penghasilan Pokok Frekuensi Persentase 
1 500.000 – 750.000 16 22,9 
2 750.000 – 1.000.000 32 45,7 
3 Lebih dari 1.000.000 22 31,4 
 Total 70 100 

         Sumber : Hasil Penelitian tahun 2010 

       Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa penghasilan responden 

sebagai buruh industri mesin bubut yang diperoleh setiap bulan sebagian besar 

berpenghasilan antara Rp. 750.000 – 1000.000  sebanyak  32 responden atau 

dengan persentase 45,7%, kemudian dengan penghasilan lebih dari 1.000.000 

perbulan sebanyak 22 responden atau dengan persentase 31,4%, selanjutnya 

dengan penghasilan antara 500.000 – 750.000 sebanyak 16 responden atau 

dengan persentase 22,90. Hal ini  memberikan gambaran bahwa penghasilan  

para responden sebagian besar besar sudah pada upah mimimum regional 

(UMR) yaitu sekitar 750.000 per bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.10. Diagram Penghasilan Pokok Responden 
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f. Responden Berdasarkan Pengeluaran Untuk Pendidikan 

Tabel 4.7. Tingkat Pengeluaran Untuk Pendidikan 

No Pengeluaran pendidikan Frekuensi Persentase 
1 Kurang dari 150.000 3 4,3 
2 150.000 – 200.000 17 24,3 
3 200.000 – 250.000 22 31,4 
4 Lebih dari 250.000 28 40,0 
 Total 70 100 

         Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

       Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa pengeluaran untuk 

biaya pendidikan seperrti SPP, transport, pembelian buku dan peralatan sekolah 

lainnya) sebanyak 28 responden atau 40,00% dengan pengeluaran lebih dari 

250.000, sebanyak 22 responden atau 31,4% dengan pengeluaran sebesar antara 

200.000 – 250.000, sebanyak 17 responden atau dengan persentase 24,3% 

dengan pengeluaran sebesar 150.000 – 200.000 perbulan dan sebanyak 3 

responden atau 4,3% dengan pengeluaran kurang dari 150.000. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 

 
 

                Gambar 4.11. Diagram Tingkat Pengeluaran  Untuk Pendidikan 
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2. Kelangsungan Pendidikan Anak 

a. Keikutsertaan Anak Dalam Bimbingan Belajar 

Tabel  4. 8. Keikutisertaan Anak Bimbingan Belajar  
 

No Keikutisertaan Anak Dalam 
Bimbingan Belajar 

Frekuensi Persentase 

1 Tidak pernah mengikuti les 29 41,4 
2 Kadang-kadang mengikut les 26 37,1 
3 Kalau anak meminta les 13 18,6 
4 Selalu mengikutsertakan les 2 2,9 
 Total 70 100 

         Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

       Berdasarkan  tabel di atas diperoleh gambaran bahwa kelangsungan 

pendidikan anak para keluarga buruh industri mesin bubut dalam hal 

mengikutisertakan anak-anaknya dalam bimbingan belajar atau les sebagian 

besar responden tidak pernah mengikutsertakan anak dalam les sebanyak 29 

responden atau 41,4%, sebanyak 26 responden atau 37,1% kadang-kadang anak 

diikutsertakan dalam les, sebanyak 13 responden atau 18,6%  kalau anak  

meminta les dan hanya sebagian kecil responden yang selalu mengikutsertakan 

anaknya dalam bimbingan belajar yaitu sebanyak 2 responden atau 2,9%.  

       Hal ini memberikan gambaran  bahwa masih kurangnya  perhatian orang tua 

terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya dalam  hal mengikutsertakan 

dalam bimbingan belajar atau les. Kemungkinan hal ini karena keterbatasan 

penghasilan yang diperoleh sebagai buruh mesin bubut sehingga kebutuhan 

pokok terlebih dahulu yang dipentingkan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam grafik berikut ini. 
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Gambar 4.12. Diagram Keikutsertaan Anak Bimbingan Belajar 

b. Pemenuhan Kebutuhan Buku Untuk Anak 

  Tabel  4.9.  Pemenuhan Kebutuhan Buku Untuk  Anak 

No Pemenuhan Kebutuhan 
Buku Untuk Anak 

Frekuensi Persentase 

1 Kadang dibelikan kadang 
tidak 

25 35,7 

2 Dibelikan meskipun agak 
lama 

13 18,6 

3 Segera dibelikan 32 45,7 
 Total 70 100 

              Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

           Berdasarkan  tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, kelangsungan 

pendidikan anak para buruh mesin bubut dalam hal membelikan buku untuk 

anak-anaknya sebagian besar responden segera membelikan buku jika anak 

memintanya sebanyak 32 responden atau 45,7%, sebanyak 25 responden atau 

35,7% kadang membelikan dan kadang tidak membelikan dan hanya 13 

responden atau 18,6% yang membelikan buku meskipun agak lama. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 
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                  Gambar 4.13. Diagram Jika Anak Ingin Memebeli Buku 

c. Harapan Terhadap Pendidikan Anak 

 Tabel  4.10.  Harapan Terhadap  Pendidikan Anak 

No Harapan pendidikan anak Frekuensi Persentase 
1 SMP/sederajat 4 5,7 
2 SMA/sederajat 38 54,3 
3 Perguruan Tinggi 28 40,0 
 Total 70 100 

           Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

         Berdasarkan  tabel di atas diperoleh gambaran bahwa kelangsungan 

pendidikan anak para buruh industri mesin bubut dalam harapannya terhadap 

pendidikan anak untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sebanyak 38 

responden atau 54,3% menginginkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan 

SMA atau sederajat, sebanyak 28 responden atau 40,0%  menginginkan anak-

anaknya ke jenjang  perguruan tinggi, sebanyak 4 responden atau 5,7% hanya 

menginginkan anak-anaknya sampai ke jenjang SMP atau sederajat. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan penghasilan yang  rendah namun masih 
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memiliki keinginan untuk kelangsungan pendidikan anaknya ke jenjang lebih 

tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 

 
 

Gambar 4.14. Diagram Harapan  Terhadap Pendidkan Anak 
 

d. Harapan Orang Tua Terhadap Anak Setelah Lulus 

Tabel  4.11. Harapan Orang Tua Terhadap Anak Setelah Lulus 
 

No Harapan Orang Tua terhadap 
Anak 

Frekuensi Persentase 

1 Terserah keinginan anak 17 24,3 
2 Bekerja selain buruh 7 10,0 
3 Mengikutkan kursus 24 34,3 
4 Melanjutkan ke jenjang lebih 

tinggi 
22 31,4 

 Total 70 100 
           Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

         Berdasarkan  tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, kelangsungan 

pendidikan anak para buruh industri mesin bubut dalam hal upaya orang tua 

setelah anaknya lulus sekolah. Sebagian besar responden menginginkan anak-

anaknya untuk mengikuti kursus sebanyak 24 responden atau 34,3% kemudian  

sebanyak 22 responden atau 31,4% menginginkan anak-anaknya melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi, sebanyak 17 responden atau 24,3% menyerahkan 

keputusan kepada anak-anaknya dan sebanyak 7 responden atau 10,0% 
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menginginkan anaknya bekerja selain menjadi buruh. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa sebagian orang tua menginginkan anak-anaknya untuk 

mengikuti kursus agar anak memiliki keterampilan yang dapat digunakan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini. 

 
 

Gambar 4.15. Diagram Harapan Terhadap Anak Setelah Lulus 
 

e. Jumlah Anak yang Masih Sekolah 

                         Tabel  4.12.  Jumlah Anak Masih Sekolah 
 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
1 SMA 34 26.4 
2 SMP 52 40.3 
3 SD 43 33.3 
 Jumlah Anak 129 100 

Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

        Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa jenjang pendidikan 

anak yang masih sekolah dari buruh industri mesin bubut di Kejambon Tegal, 

sebanyak 52 anak atau 40,3%  masih berada tingkat SMP, sebanyak 43 anak atau 

33,3%  masih berada pada tingkat SD dan sebanyak 34 anak atau 26,4% masih 

berada di tingkat SMA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut 

ini. 
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                    Gambar 4.16. Diagram  Jumlah Anak Masih sekolah 

f. Tahun Sukses Anak 

              Tabel  4.13. Tahun Sukses Anak Dalam Pendidikan 

No Tahun Sukses Frekuensi Persentase 
1 12 tahun (lulus SMA) 33 41,77 
2 11 tahun (2 SMA) 3 3,79 
3 10 tahun (1 SMA) 7 8,86 
4 9 tahun (lulus SMP) 22 27,84 
5 8 tahun (2 SMP) 4 5,06 
6 7 tahun  ( 1 SMP) 4 5,06 
7 6 tahun (lulus SD) 6 7,59 
 Total 79 100 

         Sumber : Hasil Penelitian, tahun 2010 

       Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa jenjang pendidikan 

anak dari buruh industri mesin bubut Kejambon Tegal dalam hal tahun sukses  

pendidikan, sebanyak 33 anak atau 41,77% dengan tahun sukses  12 tahun (lulus 

SMA), sebanyak 22 anak atau 27,84% dengan tahun sukses 9 tahun (lulus SMP) 

dan  siswa dengan tahun sukses 6 tahun (lulus SD) sebanyak 6 anak atau 7,59%, 

sedangkan yang lainnya rata-rata pada tahun sukses pada pertengahan sekolah. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar anak-anak dari dari buruh 

mesin bubut di Kejambon Tegal  pada tahun sukses 12 tahun  (lulus SMA) dan 
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juga banyak yang  tahun sukses 9 tahun (lulus SMP). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam grafik berikut ini. 

 
     Gambar 4.17. Diagram Tahun Sukses Anak Dalam Pendidikan 

g. Persentase Drop Out Sekolah Anak 

           Tabel 4.15. Persentase Drop Out Sekolah Anak 

No Drop Out Frekuensi Persentase 
1 3 SMA 3 11,53 
2 2 SMA 7 26,92 
3 1 SMA 5 19,23 
4 3 SMP 4 15,38 
5 2 SMP 4 15,38 
6 1SMP 3 11,53 
 Total 26 100 

    Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2010 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebanyak 3 anak drop 

out pada kelas 3 SMA dengan persentase sebesar 11,53%, sebanyak 7 anak drop 

out pada kelas 2 SMA dengan persentase 26,92%, sebanyak 5 anak drop out 

pada kelas 1 SMA dengan persentase sebesar 19,23, sebanyak 4 anak drop out 

pada kelas 3 SMP dan 2 SMP dengan persentase sebesar 15,38% dan sebanyak 3 
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anak drop out pada kelas 1 SMP dengan persentase sebesar 11,53. Untuk lebih 

jelasnya lihat grafik berikut ini. 

 

              Gambar 4.19.  Diagram Persentase Drop Out Sekolah Anak 

h. Alasan Drop Out Sekolah  

          Tabel 4.16. Alasan Drop Out Sekolah 

No Alasan Drop Out Sekolah Frekuensi Persentase 

1 Tidak Ada Biaya 14 53,84 

2 Bekerja Menjadi buruh  7 26,92 

3 Bekerja di tempat lain 3 11,53 

4 Lingkungan 2 7,69 

 Total 26 100 

           Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa Sebanyak 14 anak 

mengalami drop out atau putus sekolah dikarenakan tidak ada biaya dengan 

persentase sebesar 53,84%, sedangkan 7 anak mengalami drop out atau putus 

sekolah dikarenakan bekerja menjadi buruh industri dengan persentase sebesar 

26,92% sedangkan 3 anak mengalami drop out atau putus sekolah dikarenakan 
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bekerja di tempat lain selain menjadi buruh industri dengan persentase sebesar 

11,53% dan 2 anak mengalami drop out atau putus sekolah dengan persentase 

sebesar 7,69%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak 

mengalami putus sekolah atau mengalami drop out dikarenakan tidak ada biaya 

pendidikan untuk melanjutkan karena penghasilan dari keluarga buruh industri 

yang hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari hari. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat grafik berikut ini. 

 

          Gambar 4.20. Diagram Alasan Drop Out Sekolah 

4.1.4. Uji Normalitas data 

Data dari hasil angket kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin 

bubut dan kelangsungan pendidikan anak terlebih dahulu diadakan uji prasyarat 

data sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

yang terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat 

analisis yang digunakan adalah uji normalitas 
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1. Uji Normalitas variabel kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh Industri 

mesin bubut 

Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi, yang kemudian 

dikelompokkan  berdasarkan  jawaban responden. Hasil uji normalitas data dari 

variabel kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas Data Variabel Kondisi Sosial-
Ekonomi Keluarga Buruh Industri Mesin Bubut 

 

Kelas Interval Ei Oi (Ei - Oi)² 
Ei 

20.00 - 25.00 3.916 6 1.109 
26.00 - 31.00 10.446 10 0.019 
32.00  37.00 17.488 15 0.354 
38.00 - 43.00 18.381 16 0.309 
44.00 - 49.00 12.132 20 5.103 
50.00 - 55.00 5.026 2 1.822 
56.00 - 61.00 1.306 1 0.072 

  2
hitung 8.786 

         Sumber :  Analisis Data Penelitian 2010 

  Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi-kuadrat variabel 

kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut diperoleh hasil 2
hitung 

= 8,786. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat dengan  dk = 7 – 

3 = 4  dari taraf signifikansi 5% diperoleh  nilai chi – kuadrat 2
tabel = 9,49.  Data 

berdistribusi normal jika harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi – 

kuadrat tabel.  Karena 2
hitung < 2

tabel atau 8,786 < 9,49 maka dapat disimpulkan 

bahwa data kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut data 

berdistribusi normal.  
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2. Variabel  kelangsungan pendidikan anak   

         Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi, yang kemudian 

dikelompokkan  berdasarkan  jawaban responden. Hasil uji normalitas data dari 

variabel prestasi belajar geografi dilihat pada tabel berikut  

Tabel 4.18. Hasil Uji Normalitas Data Variabel  
Kelangsungan Pendidikan Anak   

 

Kelas Interval Ei Oi (Ei - Oi)² 
Ei 

18.00 - 20.00 4.421 5 0.076 
21.00 - 23.00 12.350 8 1.532 
24.00  26.00 19.920 22 0.217 
27.00 - 29.00 18.563 19 0.010 
30.00 - 32.00 9.994 11 0.101 
33.00 - 35.00 3.106 3 0.004 
36.00 - 38.00 0.556 2 3.748 

  2
hitung 5.689 

       Sumber:  Analisis Data Penelitian 2010 

        Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi-kuadrat variabel 

kelangsungan pendidikan anak diperoleh hasil 2
hitung = 5,689. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat dengan dk = 7 – 3 = 4  dari taraf 

signifikansi 5% diperoleh  nilai chi – kuadrat 2
tabel = 9,49.  Data berdistribusi 

normal jika harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari nilai chi – kuadrat tabel.  

Karena 2
hitung < 2

tabel atau 5,689 < 9,49 maka dapat disimpulkan bahwa data 

variabel kelangsungan pendidikan anak  berdistribusi normal. 

4.1.5. Uji  Kelinieran  Regresi 

Untuk menguji linieritas data dilakukan dengan teknik analisis varians. 

Kriteria uji yaitu data dinyatakan linier jika hasil F hitung lebih kecil dari Ftabel. 
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Sebaliknya jika hasil F hitung lebih besar dari F tabel  dinyatakan tidak linier. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 4.19. Uji  Kelinieran  Regresi 
Variabel Fhitung dk Ftabel Kriteria 

kondisi sosial ekonomi keluarga 
buruh mesin bubut terhadap 
kelangsungan pendidikan anak  

0,453 (26 : 42) 1,761 Linier 

        Sumber :  Analisis Data Penelitian 2010 

Berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh  hasil uji linieritas untuk variabel 

kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut terhadap kelangsungan 

pendidikan anak diperoleh nilai Fhitung untuk sebesar 0,453  dan nilai Fhitung dk = 

(26 : 42) sebesar 1,761, karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel (0,453 < 1,761) 

maka model analisis regresi antara kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin 

bubut terhadap kelangsungan pendidikan anak berbentuk linier.  

4.1.6. Pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut 

terhadap kelangsungan pendidikan anak 

Bentuk pengaruh antara kedua variabel dapat dinyatakan dengan hasil analisis 

regresi. Dari hasil ini digunakan untuk memprediksi pengaruh kondisi sosial 

ekonomi keluarga buruh mesin bubut terhadap kelangsungan pendidikan anak. 

Hasil analisis regresi seperti pada lampiran  menunjukkan bahwa bentuk 

persamaan kedua variabel dinyatakan dalam persamaan 

   ̂  = 13,221 + 0,338 X  

 Dimana :  

     Y   =  Variabel terikat (kelangsungan pendidikan anak) 
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 X1  =  Variabel bebas (kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut) 

a) Nilai konstan ( Y ) sebesar  13,221 

     b)   Koefisien regresi  kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut dari 

perhitungan linier sederhana didapat nilai coefficients (b1) = 0,338.   

Hal ini berarti setiap ada peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga buruh 

mesin bubut maka  kelangsungan pendidikan anak akan meningkat sebesar 0,338.  

Jadi besarnya kenaikan Y dalam satuan, kalau  kondisi sosial ekonomi keluarga 

buruh mesin bubut naik satu satuan dan sebaliknya jika terjadi penurunan kondisi 

sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut satu satuan maka kelangsungan 

pendidikan anak juga akan turun sebesar 0,338.  Uji keberartian dan kelinieran 

dari persamaan ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  4.20. Uji Keberartian Model Persamaan Regresi  
Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Total 70 48816.00 
 

      

Regresi (a) 1 47736.91 47736.914 
80.73 3.982 Signifikan Reresi (b|a) 1 585.731 585.731 

Residu (S) 68 493.354 7.255 
Tuna Cocok (TC) 26 107.988 4.153 0.453 1.761 Linier 
Galat (E) 42 385.367 9.175 

       Sumber :  Analisis Data Penelitian 2010 
Hasil uji keberatian persamaan regresi diperoleh F1 sebesar  80,73  pada taraf  

kesalahan 5% dengan dk (1: 68) diperoleh Ftabel sebesar  3,982. Berdasarkan hasil 

uji F karena nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (80,73 > 3,982) maka H0 yang 

berbunyi “Kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut tidak 

berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak di Kelurahan Kejambon 

Tegal” ditolak. Dan  Hipotesis alternatif  (Ha) yang berbunyi : “Kondisi sosial-
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ekonomi keluarga buruh  industri mesin bubut berpengaruh terhadap 

kelangsungan pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Tegal” diterima. 

Hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 

0.5428 dan koefisien korelasi 0,7368.  Besarnya koefisien determinasi tersebut 

menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut 

dan pengaruhnya terhadap kelangsungan pendidikan anak di kelurahan Kejambon 

Tegal sebesar 54,28%, sedangkan sisanya 45,72% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil analisis tersebut dapat dilihat dari tabel berikut  berikut. 

Tabel  4.21. Hasil Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi 

Variabel rxy R2 Keterangan  

Latar belakang ekonomi 
siswa dengan kelangsungan 

pendidikan 

0,7368 54,28 Sedang 

        Sumber : Analisis Data Penelitian 2010 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial-

ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut dan pengaruhnya terhadap 

kelangsungan pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Tegal termasuk dalam 

kategori sedang. 

4.2. Pembahasan 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan di masa yang 

akan datang karena dengan pendidikan yang lebih baik dapat diharapkan 

pekerjaan yang lebih baik sehingga mampu dalam mengembangkan taraf 

hidupnya. Tidak semua orang memiliki kesamaan dalam mengambil keputusan 

dan sikap sehingga ada orang tua yang kurang dan tidak memperhatikan anak, 

karena kesibukannya mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup. 
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   Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, penghasilan responden 

sebagai buruh mesin bubut yang diperoleh setiap bulan sebagian besar 

berpenghasilan antara Rp. 750.000 – 1000.000 yaitu sebanyak 32 responden atau 

dengan persentase 45,7%, kemudian dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000 

perbulan sebanyak 22 responden atau dengan persentase 31,4%, selanjutnya 

dengan penghasilan antara Rp. 500.000 – 750.000 sebanyak 16 responden atau 

dengan persentase 22,90. Hal ini  memberikan gambaran bahwa penghasilan para 

responden sebagian besar besar sudah  pada upah mimimum regional (UMR) 

yaitu sekitar Rp. 750.000 per bulan. Namun upah yang diterima tersebut baru 

dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok responden sedangkan untuk 

mencukupi kebutuhan lainnya belum dapat terpenuhi secara keseluruhan.  

Hal ini memberikan gambaran bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua, yang 

berpengaruh pada kelangsungan pendidikan anak-anak para keluarga buruh 

industri mesin bubut. Dari hasil penelitian juga didapatkan pendidikan terakhir 

anak keluarga buruh industi mesin bubut di Kejambon Tegal sebanyak 33 anak 

Lulus SMA, sebanyak 17 anak lulus SMP dan 3 anak lulus SD sedangkan sisanya 

mengalami  drop out atau putus sekolah sebesar  26 anak dengan rincian kelas 

drop out kelas 3 SMA sebanyak 3 anak, 2 SMA sebanyak 7 anak, 1 SMA 

sebanyak 5 anak, 3 SMP sebanyak 4 anak, 2 SMP sebanyak 4 anak, 1 SMP 

sebanyak 3 anak. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar anak mengalami 

putus sekolah atau drop out dikarenakan kurangnya biaya pendidikan bagi anak 

karena penghasilan dari orang tua yang cukup hanya untuk kehidupan sehari-hari, 
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sedangkan faktor lainnya adalah anak bekerja juga sebagai buruh industri demi 

memenuhi kebutuhan hidup sehingga mengalami putus sekolah.  

Keberadaan kondisi sosial ekonomi penduduk termasuk menjadi buruh mesin 

bubut mempunyai dampak yang sangat luas dalam berbagai sendi kehidupan baik 

pada diri sendiri maupun pada anggota keluarganya termasuk anak-anaknya, baik 

berkaitan dengan kebutuhan primer yang berupa pangan, sandang dan papan 

maupun kebutuhan sekunder termasuk didalamnya adalah pendidikan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil bahwa ada pengaruh antara 

kondisi sosial ekonomi keluarga buruh mesin bubut terhadap kelangsungan 

pendidikan anak di Kelurahan Kejambon Tegal. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa dengan tingkat kondisi sosial ekonomi yang rendah, maka kelangsungan 

pendidikan anak juga semakin rendah, demikian pula sebaliknya pada responden 

dengan tingkat kondisi sosial ekonomi keluarga yang tinggi, maka kelangsungan 

pendidikan anaknya juga semakin tinggi. Namun demikian, walaupun sebagian 

orang tua dengan tingkat pendidikan  tingkat SMP/sederajat, keinginan orang tua 

untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

sebenarnya masih ada. Hal ini terlihat dari hasil analisis deskripsi persentase 

tentang  harapan tentang pendidikan anak, sebanyak 54% menginginkan anak-

anaknya melanjutkan ke jenjang SMA/sederajat, bahkan sebanyak  40,00% 

responden  menginginkan anak-anaknya dapat melanjutkan ke jenjang perguruan 

tinggi. Akan tetapi harapan-harapan tersebut terkendala dengan kondisi sosial 

ekonomi keluarga yang masih kurang, keinginan orang tua untuk melanjutkan 

anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi masih terkendala dengan biaya yang 
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dikeluarkan, karena dengan pendapatan antara 750.000 – 1000.000 per bulan, 

tentunya penghasilan tersebut hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-

hari seperti makan, pakaian atau sandang sedangkan untuk alokasi biaya 

pendidikan belum semuanya tersedia. 

 Dalam lingkungan keluarga yang memperhatikan pendidikan anak, akan 

memungkinkan kelangsungan pendidikan anak lebih baik dibanding dengan 

keluaga yang kurang peduli terhadap pendidikan anak. Dengan demikian 

kelangsungan pendidikan anak yang baik dicapai tidak lepas dari peran serta dan 

dukungan orang tua. Orang tua dengan kondisi sosial ekonomi yang baik akan 

mempehatikan kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Kebutuhan anak-anak 

untuk menunjang kegiatan belajar akan selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Karena 

salah satu faktor yang mendorong kemajuan pendidikan anak adalah fasilitas 

belajar anak yang tak lepas dari biaya pendidikan anak yang disediakan oleh 

orang tua. 

Dalam analisis deskriptif  persentase dapat dilihat tentang kebutuhan buku 

untuk anak-anaknya sebagian besar  responden  segera membelikan buku jika 

anak memintanya sebanyak 32 responden atau 45,7%, sebanyak 25 responden 

atau 35,7 kadang  membelikan kadang tidak membelikan dan hanya 13 responden 

atau 18,6% yang memberlikan buku meskipun agak lama. Pembelian buku 

merupakan fasilitas pendidikan yang sangat penting yang dapat menunjang 

kemajuan pendidikan anak. Setidaknya orang tua menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk membelikan fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya. 
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Kelurahan Kejambon ini memang dikenal sebagai sentra industri mesin bubut 

yang telah berlangsung turun-temurun. Hingga saat ini sudah mencapai generasi 

keempat yang meneruskan usaha pada bidang ini. Aktivitas industri rumah tangga 

tersebut akhirnya berjaya dan masih terasa eksistensinya hingga kini. Bahkan 

jumlah yang dulunya cuma sedikit sekarang  bertambah  yang  membuka usaha di 

bidang mesin bubut ini. Dengan melihat fenomena diatas sangat berpengaruh pada 

kelangsungan pendidikan anak karena daerah tersebut menyerap cukup banyak 

tenaga kerja, beberapa anak mengalami putus sekolah dan bekerja menjadi buruh 

demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dikarenakan mahalnya biaya sekolah 

untuk pendiidikan menengah atau tidak ada biaya. Berdasarkan hasil penelitian 

28% dari pendapatan yang digunakan untuk biaya pendidikan ada beberapa anak 

yang mengalami drop out atau putus sekolah. 

Pengembangan industri kecil di Indonesia menjadi sangat relavan di lakukan 

di daerah-daerah mengingat usaha yang berkembang selama ini pada keberadaan 

industri kecil/rumah tangga/menengah, meskipun dengan kondisi yang belum 

memuaskan, baik dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang diperoleh. 

Tanpa disadari banyak industri kecil/rumah tangga/menengah selama ini 

berorientasi ekspor, sehingga sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan 

devisa. Sektror industri kecil atau rumah tangga telah terbukti lebih fleksibel 

dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan , seperti krisis 

ekonomi.  

 Daerah Kelurahan Kejambon industri mesin bubut memeberikan kontribusi 

terhadap penyerapan ternaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil 
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memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Letak Kelurahan Kejambon dapat dikatakan strategis karena merupakan bagian 

dari pusat Kota Tegal. 

 Berdasarkan letak geografis, posisi Kota Tegal sangat strategis sebagai 

penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantai 

Utara Jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-

Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan pulau Jawa (Jakarta-Tegal-

Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. Sehingga dapat mendukung 

perkembangan Industri mesin bubut yang berada di daerah  Kelurahan Kejambon 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut sebagian besar 

orang tua berpendidikan SMP, status rumah milik sendiri, dengan pendapatan 

antara 750.000 – 1.000.000, pengeluaran untuk sekolah lebih dari 250.000 per 

bulan dan tanpa kerja sampingan. 

2. Kelangsungan pendidikan anak pada keluarga buruh industri mesin bubut  

sebagian besar  tidak ikut dalam  bimbingan belajar, menginginkan pendidikan 

pada tingkat SMA, orang tua segera membelikan buku ketika anaknya meminta 

dan setelah lulus mengikuti kursus.  

3. Jenjang pendidikan terakhir anak keluarga buruh industri mesin bubut sebanyak 

33 anak lulus  SMA, 22 anak lulus SMP dan 6 anak hanya lulus SD sedangkan 

sisanya mengalami putus sekolah atau drop out sebanyak 26 orang dengan 

rincian drop out 3 SMA sebanyak 3 orang, 2 SMA sebanyak 7 orang, 1 SMA 

sebanyak 5 orang, 3 SMP sebanyak 4 orang, 2 SMP sebanyak 4 orang dan 1 

SMP sebanyak 3 orang. 

4. Sebagian besar anak mengalami drop out atau  putus sekolah dikarenakan tidak 

ada biaya, berdasarkan  penelitian 28%  dari pendapatan yang digunakan untuk 

biaya pendidikan.  

67 
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5. Kondisi sosial-ekonomi keluarga buruh industri mesin bubut berpengaruh 

terhadap kelangsungan pendidikan anak di  kelurahan Kejambon Tegal sebesar 

54,28%. 

5.2. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan diatasa maka dikemukakan beberapa saran oleh 

peneliti sebagai berikut: 

1. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menyongsong masa 

depan anak, sebaiknya orang tua memberikan bekal yang cukup kepada anak-

anaknya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi untuk bekal masa 

depan anak. 

2. Pendidikan anak merupakan investasi yang sangat berharga, karena dengan 

memberikan  kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi akan menjadi masa depan anak lebih baik dibandingkan dengan 

tingkat pendidikan yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Daftar Pustaka 

Abdul, Syani. 2002. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

Ali, Muhammad. Prosedur dan Strategi Penelitan Pendidikan. Bandung: Angkasa 
Arikunto, Suharsimi. 2006.  Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik.  

Jakarta: Rineka Cipta. 

Azhar,salamah 2011. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak.      
http://salamahazhar.wordpress.com/2011/01/02/peran-orang-tua-
dalam-pendidikan-anak/ (3 Januari 2011). 

Bayani, Satriawan. 2010. Peran Keluarga Terhadap Kelangsungan Pendidikan 
Anak Bangsa.http://edukasi.kompasiana.com/2010/05/29/peran-
keluarga-masyarakat-demi-kelangsugan-pendidikan-anak-bangsa/(29 
mei 2010). 

Boenasir. 1994. Mesin Perkakas Produksi. Semarang. IKIP Semarang Press. 

Hadi, Sutrisno. 2000. Statistik Jilid II. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 

Husni, Lalu. 2000. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 

Idris, Zahara. 1986. Dasar- dasar Kependidikan. Padang: Angkasa Raya Padang 

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

Irawati, Aryana. 2004 . Skripsi : Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi Orang 
Tua Dengan Minat Melanjutkan  ke Perguruan Tinggi Siswa Kelas III 
Program Keahlian Tekstil SMK Negeri 2 Jepara Tahun Ajaran 
2003/2004 Semarang: FT UNNES. 

Munhib, Achmad. 2005.Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang. UNNES pres 

Pidarta, Made. 2007. Landasan Kependidikan. Jakata: Rineka Cipta. 

Poerwadarminta, W.JS 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
pustaka. 

Sam,  Arianto 2008. Pengertian Fasilitas Belajar dalam Pendidikan Anak.  
http://sobatbaru.blogspot.com/2008/10/pengertian-fasilitas-
belajar.html (4 agustus 2008) 

Sandy,  Made. 1985. Republik Indonesia Geografi Regional. Jakarta: Puri 
Margasary 

 

69 



70 

 

Santoso, Slamet. 2009. Permasalahan Industri Kecil dan Rumah Tangga. 
http://ssantoso.blogspot.com/2009/10/permasalahan-industri-kecil-
rumah_2074.html. 

Soedjono. 2008. Seni Kerajinan Kerja Membubut. Bandung: Angkasa. 

Soekanto, Soerjono.1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito. 

Sunarko. 2007. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Semarang: 
Unnes. 

Tim, Penyusun. 2010. Kota Tegal Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. 

  



71 

 

 
Kisi-Kisi Angket Penelitian 

No Variabel     Sub Variabel Jumlah Soal Nomor Soal 
1 Kondisi Sosial 

Ekonomi 
Pendidikan  

 Pendidikan formal responden 
 Pendidikan formal istri responden 
 Pendidikan informal responden 
 Pendidikan informal istri responden 

4  
1 
4 
12 
16 

Tempat tinggal 
 Status rumah yang ditempati 
 Jenis lantai dasar 

2  
2 
3 

Pendapatan 
 Pendapatan responden 
 Pendapatan istri responden  
 Pendapatan sampingan responden 
 menabung 

Pengeluaran 
 Pengeluaran biaya hidup keluarga perbulan 

Pekerjaan 
 Pekerjaan sampingan responden 
 Status tenaga responden 
 Kelangsungan pekerjaan responden 

4 
 

 

1 

3 

 
8 
9 
10 
15 

 
11 

 
5 
6 
7 

Kekayaan 
 Barang elektronik 
 Kendaraan 

2  
13 
14 

2 Kelangsungan 
Pendidikan 
Anak 

Biaya pendidikan anak 
 Pengeluaran keluarga untuk pendidikan 

perbulan 
 Keikutsertaan anak dalam mengikuti les 
 Pemberian uang saku anak 

 

3  
17 

 
18 
20 

Fasilitas Pendidikan 
 Pembelian buku sekolah anak 
 Kebutuhan sekolah anak 
 Tempat untuk belajar 

3  
19 
21 
23 

Harapan terhadap pendidikan anak 
 Sampai sejauh mana niat menyekolahkan 

anak 
 Tujuan menyekolahkan anak 
 Keinginan orang tua setelah lulus sekolah 

3  
22 

 
24 
25 

  Jumlah 25 25 
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ANGKET PENELITIAN 
I. IDENTITAS ORANG TUA (BURUH INDUSTRI) 
1. Nomor Responden   : 
2. Nama           :  
3. Alamat           :  
II. KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA BURUH MESIN BUBUT DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI 
KELURAHAN KEJAMBON TEGAL. 
Petunjuk Pengisian Angket. 

1. Tulis identitas diri pada kolom yang telah disediakan. 
2. Mohon bapak memberikan tanda silang (X) pada salah satu alternative jawaban yang 

bapak anggap paling sesuai dengan pendapat bapak pada jawaban yang telah disediakan,, 
Apabila terjadi kekeliruan dalam jawaban dan bapak ingin memperbaiki, kemudian 
silanglah jawaban yang semestinya menurut Bapak. 
Contoh  : Pilihan semula    a  b  c  d   
     Diperbaiki         a  b  c  d   

III. Pertanyaan 
1. Apa pendidikan formal terakhir yang bapak tempuh? 

a. Perguruan tinggi 
b. SMA/ sederajat 
c. SMP/ sederajat 
d. SD/ sederajat 

2. Bagaimana status rumah yang ditempati bapak? 
a. Hak milik 
b. Kontrak / sewa 
c. Masih bersama orang tua 
d. Menumpang pada saudara 

3. Apa jenis lantai dasar rumah yang ditempati bapak ? 
a. Keramik 
b. Ubin/tegel 
c. Plester 
d. Tanah 

4. Apa pendidikan formal istri anda? 
a. Perguruan Tinggi 
b. SMA/ sederajat 
c. SMP/ sederajat 
d. SD/ sederajat 
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5. Selain penghasilan pokok apakah bapak mempunyai penghasilan sampingan? 
a. Punya, setiap hari 
b. Punya, setiap minggu 
c. Punya, setiap bulan 
d. Tidak punya penghasilan sampingan 

6. Apa posisi  pekerjaan bapak di tempat bapak bekerja? 
a. Tenaga ahli. 
b. Tenaga terlatih. 
c. Tenaga pemula. 
d. Tenaga lepas. 

7. Bagaimana status pekerjaan bapak sebagai buruh saat ini? 
a. Masih bekerja. 
b. Berhenti sementara. 
c. Kadang kerja kadang tidak 
d. Menganggur. 

8. Berapa penghasilan pokok bapak setiap bulan? 
a. Lebih dari Rp. 1.000.000 
b. Antara Rp. 750.000 sampai Rp. 1.000.000 
c. Antara Rp. 500.000 sampai RP. 750.000 
d. Kurang dari Rp. 500.000 

9. Berapa penghasilan istri bapak? 
a. Lebih dari 500.000 
b. Antara Rp. 300.000 – Rp. 500.000 
c. Kurang dari Rp. 300.000 
d. Tidak mempunyai penghasilan 

10. Berapa penghasilan sampingan bapak perbulan? 
a. Lebih dari Rp. 500.000 
b. Antara Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000 
c. Kurang dari Rp. 250.000 
d. Tidak mempunyai penghasilan tambahan 

11. Berapa pengeluaran biaya hidup keluarga ( makanan pakaian, dan perumahan) keluarga 
setiap bulan? 
a. Lebih dari Rp. 1000.000 
b. Antara Rp. 750.000 sampai 1000.000 
c. Antara Rp. 500.000 sampai 750.000 
d. Kurang dari Rp. 500.000 
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12. Berapa pendidikan non formal yang ditempuh oleh bapak? 
a. 9 sampai 12 bulan 
b. 5 sampai 8 bulan 
c. 1 sampai 4 bulan 
d. Tidak pernah kursus 

13. Barang-barang elektronik apa saja yang dimilik bapak dirumah? 
a. Kulkas, televisi, VCD Player, mesin cuci, dan radio. 
b. Kulkas, televisi, dan radio 
c. Televisi dan radio 
d. Televisi 

14. Jenis kendaraan apa yang dimiliki dirumah? 
a. Mobil, sepeda motor, dan sepeda 
b. Mobil dan Sepeda motor 
c. Sepeda motor 
d. Sepeda 

15. Dari jumlah penghasilan dan pengeluaan keluarga, apakah bapak dapat menabung? 
a. 1 minggu sekali 
b. 2 minggu sekali 
c. 3 minggu sekali 
d. Tidak dapat karena selalu habis dikonsumsi 

16.  Berapa pendidikan non formal yang pernah di tempuh oleh istri bapak? 
a. 9 sampai 12 bulan 
b. 5 sampai 8 bulan 
c. 1 sampai 4 bulan 
d. Tidak pernah kursus 

17. Berapa pengeluaran keluarga untuk pendidikan anak ( SPP. Transportasi, pembelian 
buku, dan peralatan sekolah lainnya) yang bapak berikan kepada anak setiap bulan? 
a. Lebih dari Rp. 250.000 
b. Antara RP. 200.000 sampai Rp 250.000 
c. Antara Rp 150.000 sampai Rp. 200.000 
d. Kurang dari Rp. 150.000 

18. Apakah bapak  mengikut sertakan anak untuk ikut les tambahan atau les privat? 
a. Selalu mengikutsertakan les 
b. Kalau anak meminta les 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
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19. Apakah bapak membelikan jika anak minta dibelikan buku sekolah? 
a. Segera membelikan 
b. Dibelikan meskipun agak lama 
c. Kadang dibelikan kadang tidak 
d. Tidak dibelikan 

20. Apakah bapak memberi jika anak meminta uang saku setiap akan berangkat sekolah? 
a. Memberi setiap anak akan berangkat sekolah 
b. Kadang memberi kadang tidak 
c. Memberi satu minggu sekali 
d. Tidak pernah memberi 

21. Apakah kebutuhan sekolah anak selalu bapak penuhi? 
a. Ya 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak, karena tidak ada biaya 
d. Tidak, karena tidak penting 

22. Sampai sejauh mana harapan bapak menyekolahkan Anak? 
a. Perguruan Tinggi 
b. SMA/sederajat 
c. SMP/sederajat 
d. SD 

23. Apakah bapak menyediakan tempat khusus untuk belajar anak? 
a. Ya, disediakan sendiri meja belajar 
b. Disediakan meja belajar untuk bersama 
c. Di meja tamu 
d. Tidak disediakan 

24. Apa tujuan bapak menyekolahkan anak? 
a. Pendidikan penting bagi anak 
b. Kewajiban bapak sebagai orang tua 
c. Agar anak memiliki kehidupan yang lebih baik 
d. Jawaban lain :…. 

25. Apa keinginan bapak setelah anak lulus dari sekolah? 
a. Melanjutkan sekolah yang lebih tinggi 
b. Mengikutkan kursus 
c. Bekerja selain menjadi buruh 
d. Terserah keinginan anak 
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       Tabel Pendidikan anak 
 

Jumlah 
anak 

  Pendidikan anak masih sekolah   Sudah tidak sekolah 
SD SMP SMA PT Lulus  Droup out 

Anak ke 1       
Anak ke 2       
Anak ke 3       
Anak ke 4       
Anak ke 5       
Anak ke 6       

 
         Alasan Drop Out atau putus sekolah: …….. 
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 DAFTAR NAMA RESPONDEN   
     

No Nama Alamat Kode 
1 Abdurokhim Flmboyan R-01 

2 Khoirul Karim Flmboyan R-02 

3 Satim Flmboyan R-03 

4 Risnandar Flamboyan R-04 

5 Ahmad Masduki Flamboyan R-05 

6 Mohammad Fathoni Flamboyan R-06 

7 Kalimi Suatmojo Flamboyan R-07 

8 Jamaludin Flamboyan R-08 

9 Andi Mahyudi Flamboyan R-09 

10 Rahmat Marwadi Flamboyan R-10 

11 Tohirin Flamboyan R-11 

12 Ahmad Ghozali Flamboyan R-12 

13 Wahyo Suharjo Flamboyan R-13 

14 Sahuri Wijaya Flamboyan R-14 

15 Kasan Basri Kamboja R-15 

16 Fathudin Kamboja R-16 

17 Arif  Budiyanto Kamboja R-17 

18 Tasrif Subejo Kamboja R-18 

19 Arif  Mardianto Kamboja R-19 

20 Toso Hermawan Kamboja R-20 

21 Saifudin Amir Kamboja R-21 

22 Asrofi Kamboja R-22 

23 Kasonah Riswandi Kamboja R-23 

24 Rahman Asmahudi Kamboja R-24 

25 Topik Muttakin Kamboja R-25 

26 Muhammad Zaldi Kamboja R-26 
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27 Kusuma Hadi Kamboja R-27 

28 Sahuri Kemuning R-28 

29 Didi Priyono Kemuning R-29 

30 Narto Setiawan Kemuning R-30 

31 Heri Pramuji Kemuning R-31 

32 Syuaib Ali Kemuning R-32 

33 Muji Raharjo Kemuning R-33 

34 Firman Wijaya Kemuning R-34 

35 Alamsyah Kemuning R-35 

36 Sakur Wahyono Kemuning R-36 

37 Slamet Riyadi Kemuning R-37 

38 Samsul Khidir Kemuning R-38 

39 Ahmad Samsuri Kemuning R-39 

40 Ajis Riski Tanjung R-40 

41 Nurkholis Tanjung R-41 

42 Dariman Tanjung R-42 

43 Imam Kartomo Tanjung R-43 

44 Suyitno Tanjung R-44 

45 Didi riyadi Tanjung R-45 

46 Agus Salim Tanjung R-46 

47 Karnadi Tanjung R-47 

48 Nurrokhman Tanjung R-48 

49 Tarkono Tanjung R-49 

50 Rohman Asmahudi Tanjung R-50 

51 Budi Nugroho Tanjung R-51 

52 Asikin Tanjung R-52 

53 Herman Wibowo Tanjung R-53 

54 Susilo Ramadhani Cempaka R-54 
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55 Hadi Prabowo Cempaka R-55 

56 Didi Pamungkas Cempaka R-56 

57 Narto Winarmo Cempaka R-57 

58 Ridwan Sahadi Cempaka R-58 

59 Aan Subhan Cempaka R-59 

60 Untung Sutrisno Cempaka R-60 

61 Tabri Cempaka R-61 

62 Amad Tarmidi Nakula R-62 

63 Abdillah Nakula R-63 

64 Budi Harsanto Nakula R-64 

65 Herman Arfiansyah Nakula R-65 

66 Dede Gunawan Nakula R-66 

67 Yasin Ashari Nusa Indah R-67 

68 Daryono Wicaksono Nusa Indah R-68 

69 Tarom Wijanarko Nusa Indah R-69 

70 Syaeful Imran Nusa Indah R-70 



94 

 

 
DAFTAR JUMLAH DAN PENDIDIKAN ANAK 

No Responden Jumlah Anak Masih Sekolah Lulus Sekolah Drop Out 
1 R-01 4 SD, SMP, SMA SMA  

2 R-02 3 SD, SMA SMP  

3 R-03 3 SMP SMP 2 SMA 

4 R-04 5 SD, SMP,SMP,SMA SMA  

5 R-05 2 SMA  2 SMP 

6 R-06 3 SMP, SMA SMA  

7 R-07 4 SD, SD, SMA SMP  

8 R-08 2 SD  3 SMP 

9 R-09 3 SMP, SMA SMA  

10 R-10 3 SD, SMA SMA  

11 R-11 4 SD, SMP SMA 2 SMA 

12 R-12 3 SD, SMA SMP  

13 R-13 2 SMP  1 SMA 

14 R-14 5 SD, SMP SMA 2 SMA, 1 SMA 

15 R-15 3 SD SMP 1 SMA 

16 R-16 3 SMP SMP 1 SMA 

17 R-17 5 SMP, SMP, SMA SMP 2 SMP 

18 R-18 4 SD, SD SMA, SMA  

19 R-19 4 SMP, SMA SMA 3 SMP 

20 R-20 2 SD  3 SMP 

21 R-21 1 SMA   

22 R-22 1 SD   

23 R-23 4 SD, SMP SMA, SMA  

24 R-24 4 SMA, SMA SMA 3 SMA 
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25 R-25 4 SMP, SMA SMA, SMA  

26 R-26 3 SMP, SMA SMP  

27 R-27 4 SMP, SMA  1 SMP, 2 SMP 

28 R-28 4 SMP, SMA SMA 3 SMA 

29 R-29 1 SD   

30 R-30 2 SD,SD   

31 R-31 4 SMP, SMA SMP, SMA  

32 R-32 4 SD, SMP SMP, SMA  

33 R-33 2 SMA, SMA   

34 R-34 3 SD, SMP SMA  

35 R-35 3 SD, SMP, SMA   

36 R-36 4 SMA, SMA SMA 2 SMP 

37 R-37 2 SD, SMP   

38 R-38 3 SMP SMP 1 SMP 

39 R-39 4 SD, SD SMP 3SMA 

40 R-40 2 SD, SMP   

41 R-41 5 SD, SMP SMA, SMA 1 SMP 

42 R-42 2 SD, SMP   

43 R-43 4 SD, SMP SD, SD  

44 R-44 4 SD, SMP SD 1 SMP 

45 R-45 3 SD, SMP, SMP   

46 R-46 3 SD, SMA, SMA   

47 R-47 4 SD, SMP  2 SMA, 3 SMP 

48 R-48 2 SD, SMP   

49 R-49 3 SMP, SMA SMA, SMA  

50 R-50 4 SD, SMP SMP 1 SMA 

51 R-51 4 SMP, SMP SMA 3 SMA 
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52 R-52 4 SD, SD SMP,SMA  

53 R-53 2 SMP SMA  

54 R-54 1 SMA   

55 R-55 1 SMP   

56 R-56 3 SMP, SMA SMA  

57 R-57 2 SD, SMP   

58 R-58 3 SD, SMP, SMP   

59 R-59 5 SD, SMP SMA,SMA 2 SMA 

60 R-60 3 SMP SMA 2 SMA 

61 R-61 3 SMP, SMP, SMA   

62 R-62 3 SD SMP 3 SMP 

63 R-63 3 SMP SMP 1 SMA 

64 R-64 2 SD SMP  

65 R-65 2 SMA SMA  

66 R-66 2 SMA, SMA   

67 R-67 1 SD   

68 R-68 3 SMP SMA 1 SMA 

69 R-69 2 SMP  2 SMP 

70 R-70 3 SMP SMA, SMA  
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Tabel Persentase Antara Pendidikan dan Pendapatan Pokok 

No Pendapatan Pokok Pengeluaran Pendidikan Anak Persentase 
1 875.000 275.000 31,42 
2 875.000 225.000 25,71 
3 875.000 225.000 25,71 
4 875.000 275.000 31,42 
5 625.000 175.000 28 
6 1.125.000 275.000 24,44 
7 875.000 275.000 31,42 
8 625.000 125.000 20 
9 1.125.000 275.000 24,44 
10 1.125.000 225.000 20 
11 1.125.000 275.000 24,44 
12 1.125.000 275.000 24,44 
13 625.000 175.000 28 
14 875.000 225.000 25,71 
15 625.000 125.000 20 
16 625.000 175.000 28 
17 875.000 225.000 25,71 
18 1.125.000 175.000 15 
19 875.000 275.000 31,42 
20 625.000 125.000 20 
21 875.000 175.000 20 
22 1.125.000 225.000 20 
23 875.000 275.000 31,42 
24 1.125.000 275.000 24,44 
25 1.125.000 275.000 24,44 
26 875.000 175.000 20 
27 875.000 225.000 25,71 
28 1.125.000 225.000 20 
29 875.000 225.000 25,71 
30 625.000 175.000 28 
31 875.000 275.000 31,42 
32 875.000 225.000 25,71 
33 1.125.000 225.000 20 
34 875.000 225.000 25,71 
35 875.000 225.000 25,71 
36 1.125.000 275.000 24,44 
37 1.125.000 225.000 20 
38 625.000 175.000 28 
39 625.000 225.000 36 
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40 875.000 225.000 25,71 
41 875.000 275.000 31,42 
42 1.125.000 225.000 20 
43 625.000 225.000 36 
44 875.000 275.000 31,42 
45 875.000 275.000 31,42 
46 1.125.000 275.000 24,44 
47 875.000 175.000 20 
48 875.000 225.000 25,71 
49 1.125.000 275.000 24,44 
50 625.000 175.000 28 
51 875.000 275.000 31,42 
52 625.000 175.000 28 
53 875.000 225.000 25,71 
54 875.000 225.000 25,71 
55 625.000 175.000 28 
56 875.000 275.000 31,42 
57 875.000 275.000 31,42 
58 875.000 275.000 31,42 
59 1.125.000 275.000 24,44 
60 1.125.000 275.000 24,44 
61 1.125.000 275.000 24,44 
62 875.000 175.000 20 
63 875.000 175.000 20 
64 625.000 175.000 28 
65 1.125.000 275.000 24,44 
66 1.125.000 275.000 24,44 
67 625.000 175.000 28 
68 875.000 225.000 25,71 
69 625.000 175.000 28 
70 1.125.000 275.000 24,44 
 62.750.000 16.000.000 1854,44 

 

        Rata- rata pengeluaran penddikan buruh industri mesin bubut perbulan adalah  Rp. 228.750. 

        Rata- rata pendapatan pokok untuk buruh  industri mesin bubut perbulan adalah  Rp. 896.400. 

        Rata- rata persentase antara pendidikan terhadap pendapatan adalah  26,5%. 

Sebagaian besar anak yang mengalami drop out atau putus sekolah sekolah  dengan persentase  28% 

dari pendapatan yang digunakan untuk biaya pendidikan anak. 
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