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SARI
Rahman, Arif. 2019. “Status Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Anak
Keluarga Pemulung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang
Kota Semarang”. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang. Pemimbing Sriyanto S.Pd, M.Pd. 68 halaman.
Kata Kunci: Pemulung, Status Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Anak
Kota Semarang adalah salah satu kota dengan jumlah penduduk yang
padat. Penduduk dengan jumlah yang besar menghasilkan sampah yang banyak
pula. Proses pengelolaan sampah, yang terdapat di Kota Semarang berada di
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Jatibarang. Penduduk yang besar juga
akan meningkatkan jumlah persaingan kerja dan pengangguran. Melihat adanya
peluang kerja menjadi pemulung, beberapa masyrakat datang ke TPA Jatibarang
dan menjadi pemulung.
Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga pemulung TPA
Jatibarang yang telah memiliki anak usia sekolah yaitu sebanyak 206 keluarga.
Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu
incidental sampling dengan sampel sebanyak 31 responden. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase dan
tabulasi silang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemulung di TPA
Jatibarang mempunyai status sosial ekonomi kategori sedang (58%), latar
belakang pendidikan orangtua yang rendah yaitu 74,2% Ayah dan Ibu hanya lulus
SD, kepala keluarga pemulung mayoritas berada pada usia 36-45 tahun (41,9%),
tingkat pendapatan berada pada tingkat sedang Rp 1.500.000,00 – Rp
2.500.000,00 (45,2) dan tingkat pendidikan anak mayoritas rendah (48,4%).
Keluarga dengan status sosial ekonomi kategori rendah dan sedang, mayoritas
tingkat pendidikan anak rendah. Pada keluarga dengan status sosial ekonomi
kategori tinggi, mayoritas pendidikan anak pada kategori rendah. Pada keluarga
dengan status sosial ekonomi kategori tinggi, terdapat anak dengan tingkat
pendidikan kategori tinggi dan sangat tinggi.
Saran untuk pengelola TPA Jatibarang agar dilakukan pendataan terhadap
pemulung di TPA Jatibarang. Selain itu, program pembinaan pemulung
diharapkan dapat ditambah kuantitasnya, sehingga ketrampilan pemulung dapat
bertambah. Perlu juga diadakan sosialisai dan bantuan dana pendidikan terhadap
pemulung sehingga anak pemulung dapat memperoleh pendidikan yang lebih
baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Peraturan Presiden No.97 tahun 2017 menyebutkan, pemerintah
menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
sebesar 30 persen dan penanganannya mencapai 70 persen sampai tahun 2025.
Hardati dkk. (2016: 37) menyatakan bahwa sampah merupakan salah satu
permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Penanganan sampah
perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga tidak mengakibatkan berbagai
masalah. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh sampah antara lain bau tidak sedap,
pencemaran, mengurangi keindahan lingkungan, serta dapat menghambat saluran
air sehingga menyebabkan banjir.
Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan penduduk terbesar di
Indonesia. Pada akhir tahun 2018, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai
1.668.578 jiwa (Disdukcapil Kota Semarang). Sampah merupakan sisa dari
aktivitas manusia, sehingga penduduk yang besar akan menghasilkan sampah yang
besar pula. Volume sampah harian yang dihasilkan oleh penduduk Kota Semarang
mencapai 1.200 ton atau 438.000 ton pertahun (data Dinas Lingkungan Hidup Kota
Semarang).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 06 Tahun 2012,
tempat pemrosesan akhir sampah kota Semarang dilakukan di TPA Jatibarang
yang berlokasi di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.
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Banyaknya sampah yang masuk ke TPA Jatibarang pada tahun 2018 mencapai
900-1000 ton/hari.
Dampak dari pertambahan penduduk adalah bertambahnya angkatan kerja
sedangkan jumlah kesempatan kerja terbatas, sehingga menimbulkan peningkatan
jumlah pengangguran. Salah satu kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan
keahlian khusus adalah menjadi pemulung (Hardati, 2009: 157). Banowati
(2013:21) mengungkapkan, Kegiatan ekonomi merupakan pola kebudayaan yang
mudah dikenali karena dipengaruhi oleh kondisi alam. Kemampuan adaptasi
masyarakat terhadap kondisi lingkungan akan menghasilkan jenis pekerjaan di
lingkungan tersebut. Melihat adanya peluang kerja , masyarakat dari sekitar Kota
Semarang datang ke TPA Jatibarang dan menjadi pemulung.
Sampah yang dikelola dengan baik dapat didaur ulang dan mempunyai nilai
ekonomi tersendiri. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pemulung untuk
mencari nafkah dan mencukupi kebutuhannya. Menurut Sriyono (2004) pekerjaan
pemulung adalah pekerjaan yang mudah, karena dapat dilakukan oleh siapa saja
tanpa perlu modal dan keahlian khusus. Serta tidak adanya keterikatan waktu
dalam bekerja. Pemulung memanfaatkan sampah di TPA Jatibarang yang masih
bernilai ekonomis yang biasa disebut rosok.
Sriyono (2004) mengemukakan jika 75% pemulung di TPA Jatibarang
berasal dari luar Kota Semarang. Pemulung yang datang ke TPA kemudian
mendirikan permukiman pemulung di dalam area TPA. Hal ini dilakukan untuk
memaksimalkan waktu bekerja dan mengurangi ongkos kerja. Permukiman
pemulung ini juga merupakan tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Area
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permukiman mereka melakukan kontak langsung dengan tempat pembuangan
sampah. Selain itu, peternakan sapi yang dimiliki oleh warga sekitar menambah
kekumuhan tempat tersebut. Masih banyaknya anggapan masyarakat yang
menganggap pemulung sebagai pekerjaan yang hina dan kotor karena berurusan
dengan sampah. Selain itu pemulung juga sangat rentan terkena penyakit karena
banyaknya bakteri dan kuman yang terdapat di dalam sampah.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan
diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi tinggi maka tingkat pendidikan
anaknya akan tinggi. Kondisi sosial ekonomi akan mempengaruhi baik buruknya
kualitas belajar anak, serta berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam
pendidikan. Pendidikan formal diharapkan dapat membuat anak pemulung
memiliki kualitas individu yang baik sehingga mampu besrsosialisasi dengan baik
dan pada akhirnya dapat memeperoleh pekerjaan yang layak. Dengan pekerjaan
yang layak, anak pemulung dapat membantu memperbaiki kondisi sosial ekonomi
keluarga. Saat ini ada Bantuan pendidikan dari pemerintah seperti Kartu Indonesia
Pintar (KIP) yang memberikan dana bantuan pendidikan untuk siswa sampai
jenjang SMA. Jadi diharapkan anak pemulung dapat mendapatkan kesempatan
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pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih
judul “Status Sosial Ekonomi dan Pendidikan Anak Keluarga Pemulung di TPA
Jatibarang Kota Semarang”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah status sosial ekonomi pemulung di TPA Jatibarang?
2. Bagaimanakah tingkat pendidikan anak pemulung di TPA Jatibarang?
3. Bagaimanakah hubungan antara status sosial ekonomi terhadap tingkat
pendidikan anak pemulung di TPA Jatibarang?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1.

Mengetahui status sosial ekonomi pemulung di TPA Jatibarang

2.

Mengetahui tingkat pendidikan anak pemulung di TPA Jatibarang?

3.

Mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan
anak pemulung di TPA Jatibarang

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat mendatangkan manfaat, yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis.
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam kajian tentang status sosial ekonomi dan pendidikan anak
keluarga pemulung di TPA Jatibarang.
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2. Manfaat Praktis
a. Bagi masyarakat pemulung TPA Jatibarang, memberikan informasi dan
motivasi terkait pentingnya pendidikan bagi anak
b. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan atau evaluasi program terkait
bantuan dana pendidikan
c. Bagi pengelola TPA dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,
dapat dijadikan sebagai bahan rujuan program bantuan untuk pemulung
TPA JAtibarang
d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang kondisi sosial
ekonomi dan pendidikan anak keluarga pemulung.
1.5 Batasan Istilah
Ruang lingkup permasalahan perlu dipertegas agar penelitian lebih terarah,
maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan istilah
sebagai berikut:
1. Status sosial ekonomi
Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi
seseorang dalam suatu kelompok sosial (Soekanto, 1982:210). Kedudukan
sosial berarti kedudukan atau tempat seseorang secara umum dalam
masyarakatnya terhadap orang lain. Sedangkan ekonomi dapat diartikan
sebagai kegiatan manusia dalam produksi, konsumsi dan Distribusi
Frekuensi dalam rangka pemenuhan kebuthan barang dan jasa. Indikator
status sosial ekonomi pemulung yang akan dikaji dalam penelitian ini
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meliputi latar belakang pendidikan orangtua, usia orangtua, pendapatan
keluarga, dan kekayaan keluarga.
2. Pendidikan anak
Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Pendidikan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat
pendidikan tertinggi yang telah ditempuh atau sedang ditempuh oleh salah
satu anak dari keluarga pemulung yang bekerja di TPA Jatibarang.
3. Pemulung TPA Jatibarang
Mardiyono, dkk (2007: 135) menyebutkan pemulung adalah orang
yang mengumpulkan dan memproses sampah di jalan-jalan, sungai, bak
sampah dan lokasi pembuangan akhir sebagai komoditas pasar. Mereka
mencari nafkah dengan cara mencari sampah yang masih memiliki nilai
ekonomi untuk kemudian dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Dalam
penelitian ini, yang dimaksud pemulung adalah pemulung yang bekerja dan
tinggal di TPA Jatibarang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
2.1 Deskripsi Teoretis
2.1.1

Status Sosial Ekonomi
Stratifikasi sosial terdiri dari 2 unsur pokok, yaitu status (kedudukan) dan

peranan. Status dan peranan memiliki hubungan timbal balik yang merupakan unsur
penentu bagi penempatan seseorang dalam strata tertentu dalam masyarakat.
Kedudukan dapat memberikan pengaruh, kehormatan, kewibawaan pada
seseorang. Sedangkan peranan merupakan sikap tindak seseorang yang
menyandang status dalam kehidupan masyarakat.
Status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seseorang dalam kelompok
masyarakat (Mayor Polak, 1979). Soerjono soekanto membedakan status dengan
status sosial. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu
kelompok sosisal, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut
atau tempat suatu kelompok berhubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di
dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan status sosial diartikan sebagai
tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan orang lain,
dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibankewajibannya. Kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan statusstatus seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status
sosial tersebut mempengaruhi status-status orang tadi dalam kelompok-kelompok
sosial yang berbeda. Jadi secara sederhana, status sosial dapat diartiakan sebagai
kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan hubungannya

7

8

dengan anggota yang lain dalam kelompok yang sama. Kedudukan tersebut
diperbandingkan menurut nilai dan kuantitasnya sehingga terlihat ada pebedaan
antara kedudukan yang rendah dan yang tinggi.
Status

sosial

dapat

dibedakan

atas

2

macam

menurut

proses

perkembangannya
1) Status yang diperoleh atas dasar keturunan (ascribed-status)
Ini banyak dijumpai pada masyarakat yang memilki stratifikasi tertutup,
misalnya masyarakat feodal atau masyarakat yang menganut paham rasialisme.
Contoh lain , seorang suami telah dikodratkan memiliki status yang berbeda
denga isteri dan anak-anaknya dalam keluarga.
2) Status yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja (achieved-status)
Status ini bersifat terbuka, yaitu atas dasar cita-cita yang direncanakan dengan
matang. Individu dan anggota masyarakat bebas menentukan kehendaknya
sendiri dan memilih status sesuai kemampuannya. Seseorang dapat menjadi
hakim, dokter, menteri asal ia dapat memenuhi syarat-syarat tertentu dalam
usaha mencapai tujuannya itu.
Menurut Abdulsyani (2007:90) kondisi sosial ekonomi merupakan
kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh
jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal,
dan jenis jabatan dalam berbagai organisasi, dan sebagainya. Sehingga dapat
disimpulkan status sosial ekonomi menandakan tinggi redahnya kondisi sosial
ekonomi di masyarakat. indikator yang digunakan yaitu latar belakang pendidikan
orangtua, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan, tempat
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tinggal, pemilikan kekayaan, dan aktivitas kelompok dalam komunitasnya.
Berdasarkan wawancara dengan Karyawan UPT TPA Jatibarang, pemulung di TPA
Jatibarang tidak memiliki organisasi. Pemulung masih menganggap waktu sangat
berharga untuk digunakan mencari rosok daripada untuk mengurusi organisasi.
Menurut Bintarto, pengertian kondisi sosial ekonomi adalah suatu usaha
bersama dlam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan
hidup dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur sosial
ekonomi yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat
pendapatan. (Ginting, 2019: 19) Kondisi sosial ekonomi seseorang merupakan
salah satu faktor umum yang dapat mendorong terjadinya kesenjangan (disparity)
antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat, seperti dari aspek
pendapatan (income) seseorang, dampak dari berbagai aktivitas dan pekerjaan, serta
kepemilikan asset yang dikuasai seseorang.
Penelitian yang dilakukan Sumarni (2012) melihat bahwa pekerjaan
pemulung termasuk dalam sektor pekerjaan informal yang tidak membutuhkan
pendidikan dan suatu keahlian khusus. Pada umumnya pemulung memiliki
pendidikan yang rendah. Sebagian besar pemulung memilih pekerjaannya karena
keterbatasan skill (keahlian) dan persaingan hidup yang keras untuk mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut diperkuat oleh penilitian Siahaan (2018)
yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa penyebab seseorang memilih
pekerjaan sebagai pemulung adalah kemiskinan. Ketidakmampuan seseorang
dalam mencukupi kebutuhan yang semakin lama kebutuhan tersebut akan semakin
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meningkat mendorong seseorang untuk melakukan hal apapun asalkan ia dapat
mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya
Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan status sosial
ekonomi adalah suatu kondisi seseorang dalam masyarakat yang didasarkan atas
faktor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Status sosial ekonomi keluarga
pemulung dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan latar belakang pendidikan
orangtua, usia orangtua, pendapatan dan kekayaan keluarga.
a. Latar belakang pendidikan orangtua
Berdasarkan UU RI Nomor 2003, pendidikan formal merupakan jalur
pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan orangtua dapat
berdampak terhadap pekerjaan orangtua yang akan mempegaruhi tingkat
pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu, pendidikan orangtua akan
mempengaruhi wawasan orangtua tentang pendidikan anak. Orangtua dengan
pendiikan tinggi biasanya juga akan menginginkan anaknya memperoleh
pendidikan yang tingi juga. Latar belakang pendidikan orangtua didapatkan
berdasarkan pendidikan formal tertinggi yang telah ditamatkan oleh Ayah dan
Ibu dalam kelurga pemulung.
b. Usia orangtua
Menurut Badan Pusat Statistik, usia merupakan informasi tentang tanggal,
bulan dan tahun dari waktu kelahiran menurut sistem kalender Masehi.
Penghitungan usia selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga usia menurut
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ulang tahun yang terakhir. Usia orangtua akan berpengaruh terhadap
kemampuan fisik dan psikis terkait pendidikan anak.
c. Pendapatan keluarga
Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan rumah tangga adalah
pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal
dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah
tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produki
tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain-lain), balas jasa
kapital (bunga, bagi hasil, dan lain-lain) dan pendpatan yang berasal dari pihak
lain (transfer). Pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1) Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima.
Pendpatan ini diperoleh dari pekerjaan yang bersifat rutin.
2) Pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan
diluar pekerjaan pokok. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang
mempunyai pendapatan sampingan.
3) Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak
lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, serta pendapatan bukan dari
usaha.
Badan Pusat Statistik membagi tingkat pendapatan menjadi 4 golongan, yaitu:
1) Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih
dari Rp 3.500.000,00 perbulan
2) Golongan pendapatan tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp
2.500.000,00 s/d Rp 3.500.000,00 perbulan
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3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp
1.500.000,00 s/d Rp 2.500.000,00 perbulan
4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah
dari Rp 1.500.000,00 perbulan
Pendapatan keluarga akan mempengaruhi pendidikan anak. Hal ini
dikarenakan pendidikan membutuhkan biaya. Pendapatan keluarga yang besar
akan dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak. Semakin tinggi
jenjang pendidikan, kebutuhan biaya akan semakin besar.
d. Pemilikan kekayaan
Pemilikan kekayaan dapat diartikan sebagai pemilikan barang yang memilki
nilai jual dan sebagai salah satu faktor produksi yang menjadi latar belakang
pelaspisan sosial ekonomi masyarakat. kekayaan kelaurag dapat dilihat dari
kekayaan riil dan kekayaan finansial. Kekayaan riil meliputi besar kecilnya
rumah, tanah atau lahan yang dimiliki, dan fasilitas yang digunakan untuk
menunjang kehidupannya. Kekayaan finansial meliputi jumlah tabungan dan
investasi modal yang dimiliki.
Menurut Svalastoga (Sumardi: 1982) utuk 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, bisa berupa bangunan permanen, kayu, dan
bambu
3) Besarnya rumah yang dtempati
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2.1.2

Tingkat Pendidikan Anak

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan
Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan
upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran
(intelek), dan tubuh anak. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembnagkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Menurut Munib (2010: 31), pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan
sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab oleh
peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan.
Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membantu peserta didik mencapai taraf
dewasa. Pendidikan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan aspek jasmani tetapi
juga perkembangan rohaninya secara optimal.
2.1.2.2 Tujuan Pendidikan Nasional
Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada
nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan
perubahan zaman. Pendidikan Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang
No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah menegmbangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
2.1.2.3 Jalur Pendidikan
Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan
pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan
informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur
pendidikan yang terstruktur dan berkenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur
pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang. Sednagkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan.
2.1.2.4 Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan
kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi
jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan
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Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
Jenjang pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang
terdiri atas sekolah menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah
Kejuruan (MAK).
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,
spesialis dan doktor yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi
dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
2.1.3

Pemulung TPA Jatibarang

2.1.3.1 Pengertian Pemulung
Pemulung adalah orang yang memanfaatkan sampah dengan mencari
barang yang masih mempunyai nilai jual untuk kemudian dijual kepada pengepul
sampah atau pemebeli barag bekas. Barang yang masih bernilai jual antara lain
botol bekas, kemasan air mineral, besi tua, kertas, kardus, barang elektronik yang
rusak ataupun perabotan yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Pemulung biasanya
mengumpulkan sampah yang ada di pinggir jalan, tempat penampungan sampah,
dan juga TPA sampah. Pemulung bisa bekerja secara mandiri ataupun
berkelompok.
Berdasarkan tempat tinggalnya pemulung dapat dikategorikan menjadi dua,
yaitu:
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a. Pemulung jalanan, yaitu pemulung yang mencari sampah di sekitar jalan raya
dan biasanya tidak mempunyai tempat tinggal.
b. Pemulung menetap, yaitu pemulung yang menyewa suatu tempat tinggal baik
secara pribadi ataupun berkelompok, biasanya berupa rumah semi permanen
yang berlokasi di sekitar TPA. Termasuk juga penduduk suatu kampong yang
memiliki mata pencaharian sebagai pemulung.
Pemulung TPA Jatibarang termasuk pemulung menetap. Mereka menyewa
sebidang tanah di area TPA untuk kemudian dibuat rumah semi permanen
untuk tempat tinggal mereka sehari-hari selama bekerja.
2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan
1. Wurdiyanti Yuli Astuti (2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh
Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Minat Belajar Siswa SMK
YPKK 3 Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh
kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap minat belajar siswa. Pengambilan
sampel

menggunakan

proportional

random

sampling.

Metode

pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Variabelnya adalah
kondisi sosial ekonomi dan minat belajar siswa. Teknik Analisis data
penelitian menggunakan regersi ganda.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wurdiyanti Yuli Astuti
adalah mempunyai variabel independen yang sama, yaitu kondisi sosial
ekonomi orangtua. Namun terdapat perbedaan dalam variabel dependen,
yaitu minat belajar belajar siswa sedangkan dalam penelitian penulis
variabel dependen adalah tingkat pendidikan anak. Selain itu, teknik
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Analisis data penelitian yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan
tabulasi silang, bukan analisis regresi.
2. Dwi Utami Putri (2017) melakukan penelitian ‘Pengaruh Tingkat
Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Penyediaan Air Bersih,
Sanitasi, Sampah Di Desa Boja Kabupaten Kendal”. Pengambilan sampel
menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu keluarga yang mempunyai
nak sekolah berusia 5-22 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data penelitian
menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis regresi ganda.
Hasil penelitiannya ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan
dan pendapatan terhadap penyediaan air bersih, sanitasi, sampah di Desa
Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
Persamaan penelitian pemulis dengan penelitian Dwi Utami Putri
adalah mempunyai variabel independen yang sama, yaitu kondisi sosial
ekonomi orangtua (pendapatan dan latar belakang pendidikan). Namun
terdapat perbedaan dalam variabel dependen, yaitu penyediaan air bersih
dan sanitasi sedangkan dalam penelitian penulis variabel dependen adalah
tingkat pendidikan anak. Selain itu, teknik Analisis data penelitian yang
akan digunakan adalah analisis deskriptif dan tabulasi silang, bukan
analisis regresi.
3. Dwi Jatmiko (2012) meneliti pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap
tingkat pendidikan anak pada keluarga buruh pabrik, petani, dan nelayan di
kecamatan

Wiradesa

Kabupaten

Pekalongan.

Teknik

sampling
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menggunakan Area Probability Sampling, Proportional Sampling, dan
Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik angket,
observasi dan wawancara. Teknik Analisis data penelitian menggunakan
analisis deskriptif presentase dan analisis regresi. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa besarnya nilai R paling tinggi pada keluarga
petani yaitu 93,7%, kemudian keluarga buruh batik 62,8% dan yang paling
rendah pada keluarga nelayan sebesar 55,5%.
4. Intan Puspa Rini (2017) menganalisis tingkat pendidikan anak nelayan
pantai Sadeng dilihat dari kondisi sosial ekonomi orangtua. Studi pada
nelayan pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo Gunungkidul. Peneltian ini
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan dengan cara
purposive smpling terhadap keluarga nelayan dengan anak usia 7-22 tahun.
pengumpulan data menggunakan angket. Teknik Analisis data penelitian
menggunakan teknik analisis dsekriptif kuantitatif dan tabulasi silang.
Hasil penelitian berupa kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan anak
nelayan Pantai Sadeng.
5. Basrowi dan Siti Juariyah (2010) melakukan penelitian analisis kondisi
sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading
Kecamatan Labuhan Lampung Timur. Merupakan penelitian kualitatif
dengan desain analisis Miles dan Huberman. Data dikumpulkan dengan
metode dokumentasi, pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian kondisi sosial ekonomi masyrakat masih rendah, tingkat
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pendidikan masih rendah, dan ada kecenderungan semakin tinggi tingkat
ekonomi semakin tinggi tingkat pendidikan anak.
Penelitian ini akan meneliti tentang status sosial ekonomi pemulung,
tingkat pendidikan anak keluarga pemulung, seta hubungan antara status
sosial ekonomi dan tingkat pendidikan anak. Populasi penelitian adalah
keluarga yang bekerja sebagai pemulung dan tinggal di TPA Jatibarang.
pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, dan
dokumentasi. Metode Analisis data penelitian menggunakan statistik
deskriptif untuk mengetahui status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan
anak serta tabulasi silang untuk mengetahui hubungan status sosial
ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan anak.

Tabel 2.1 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
Nama
Judul

Tujuan

No.

Peneliti

Penelitian

Penelitian

Metode Penelitian
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1

Wurdiyanti
Yuli

Pengaruh kondisi Mengetahui

Astuti sosial

(2016)

Pengambilan

ekonomi pengaruh

kondisi menggunakan

keluarga terhadap ekonomi
minat

teknik

keluarga proportional

belajar terhadap

siswa

sampel

random

minat sampling. variabelnya yaitu

SMK belajar siswa

kondisi sosial ekonomi dan

YPKK 3 Sleman

minat

belajar.

Metode

pengumpulan

data

menggunakan
observasi.

angket

Analisis

penelitian

dan
data

menggunakan

regresi ganda
2

Intan

Puspa Analisis Tingkat Mengetahui kondisi Pengambilan

Rini (2017)

Pendidikan Anak sosial
Nelayan

Pantai keluarga

Sadeng

Dilihat dan

Dari
Sosial

ekonomi menggunakan

sampel
purposive

nelayan sampling. Variabelnya yaitu
tingkat kondisi

Kondisi pendidikan anak
Ekonomi

Orangtua

sosial

ekonomi

orangtua dan pendidikan anak.
Pengumpulan

data

menggunakan

angket.

Analisis

data

menggunakan

penelitian
deskriptif

kuantittatif dan tabulasi silang
3

Dwi

Utami Pengaruh Tingkat Mengetahui tingkat Pengumpulan

Putri (2017)

Pendidikan

Dan pendidikan

Pendapatan

dan

fomal menggunakan

Bersih,

Analisis

data

Mengetahui tingkat menggunakan

Penyediaan

Air pendapatan

Sanitasi, pengeluaran

Sampah Di Desa keluarga
Boja Kecamatan

kuesioner,

nonformla wawancara dan dokumentasi.

Kepala Keluarga kepala keluarga
Terhadap

data

penelitian
deskriptif

dan persentase dan regresi ganda
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Boja

Kabupaten

Kendal

4

Siti Nurhayati

Pengaruh Kondisi Mengetahui kondisi Pengumpulan
Ekonomi

ekonomi dan tingkat menggunakan

data
kuesioner,

Terhadap Tingkat pendidikan anak di wawancara dan dokumentasi.
Pendidikan Anak Desa Sinar Tebudak

Analisis

Di

menggunakan

Desa

Sinar

Tebudak

data

penelitian
deskriptif

persentase dan regresi ganda.

Kecamatan Tujuh
Belas
5

Dwi
(2012)

Jatmiko Pengaruh Kondisi Mengetahui kondisi Teknik sampling enggunakan
Sosial

Ekonomi sosial

Terhadap Tingkat tingkat

ekonomi, area probability sampling,
pendidikan proportional sampling, dan

Pendidikan Anak anak, dan oengaruh random sampling.
Pada

Kleuarga kondisi

Buruh

Batik, ekonomi

Petani

Dan tingkat

Nelayan

Di anak

sosial Pengumpulan data
terhadap menggunakan angket,
pendidikan observasi dan wawancara.
Teknik Analisis data

Kecamatan

penelitian menggunakan

Wiradesa

analsis deskriptif presetatase

Pekalongan

dan analisis regresi.
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2.3 Kerangka Berpikir
Keberadaaan TPA Jatibarang berpengaruh terhadap adanya kesempatan
kerja untuk menjadi pemulung di TPA. Hal ini menjadi faktor pendorong beberapa
masyarakat di sekitar Semarang untuk menjadi pemulung dan melakukan
urbanisasi ke TPA Jatibarang. Mereka menjadi pemulung dan menyewa tempat di
area TPA untuk menghemat biaya hidup dan menghemat ongkos kerja. Pemulung
TPA Jatibarang memiliki status sosial ekonomi sendiri dengan indikator
pendidikan orangtua, usia orangtua, pendapatan dan pengeluaran keluarga, jumlah
kekayaan, dan aktifitas sosial orangtua di masyarakat. Hal-hal tersebut akan
mempengaruhi tingkat pendidikan anak

pemulung TPA Jatibarang. Dalam

penelitian ini tingkat pendidikan anak yang dimakasud adalah pendidikan anak
tertinggi yang sedang atau sudah ditempuh oleh salah satu anak dalam keluarga
pemulung. Jenjang pendidikan anak meliputi pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini
ditampilkan pada Gambar 2.1.
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Pemulung TPA Jatibarang

Status Sosial Ekonomi keluarga
1. Latar belakang pendidikan
orangtua
2. Usia/ Usia orangtua
3. Pendapatan Keluarga
4. Pemilikan kekayaan

Pendidikan Anak
1. Pendidikan Dasar (SD/MI & sederajat serta
SMP/MTs & sederajat)
2. Pendidikan Menengah (SMA/SMK &
sederajat)
3. Pendidikan Tinggi (Sarjana, Diploma,
Magister)
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang status sosial ekonomi dan pendidikan
anak keluarga pemulung TPA Jatibarang, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa;
1. Status sosial ekonomi keluarga pemulung TPA Jatibarang mayoritas berada
pada tingkat sedang yaitu sebanyak 58,1%. Hal ini dapat dilihat dari latar
belakang pendidikan orangtua, usia orangtua, pendapatan, dan kekayaan.
Mayoritas latar belakang pendidikan Ayah dan Ibu adalah SD yaitu
sebanyak 74,2%. 41,9% Ayah berada pada usia dewasa akhir (36-45 tahun)
dan mayoritas Ibu berada pada usia dewasa awal (<35 tahun) dan dewasa
akhir yaitu masing-masing sebanyak 32,2%. Sebagian besar pemulung yaitu
sebanyak 45,2% memiliki pendapatan sedang (Rp 1.500.000 - Rp
2.500.000). sebanyak 51,6% memiliki rumah terbuat dari kayu. Sebagian
besar (58,1%) mempunyai rumah seluas 45-60m2. Dan sebanyak 54,8%
rumah masih memilki lantai tanah.
2. Tingkat pendidikan anak keluarga pemulung paling banyak dalam kategori
rendah, yaitu sebanyak 48,4%. Keluarga dengan tingkat pendidikan anak
kategori sedang sebanyak 29%, kategori tinggi sebanyak 19,4% dan kategor
sangat tinggi sebanyak 12,9%.
3. Keluarga pemulung yang memiliki status sosial ekonomi kategori rendah
mayoritas tingkat pendidikan anak rendah. Begitu juga pada keluarga
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dengan status sosial ekonomi kategori sedang mayoritas tingkat pendidikan
anak rendah. Pada keluarga dengan status sosial ekonomi kategori tinggi,
terdapat anak dengan tingkat pendidikan tinggi dan sangat tinggi. Namun
tidak terdapat anak dengan tingkat pendidikan rendah dan sedang pada
keluarga status sosial ekonomi tinggi.
5.2 Saran
Dengan selesainya penelitian ini, tentunya terdapat beberapa hal yang perlu
disampaikan baik untuk UPT TPA Jatibarang dan Dinas Pendidikan.
1. Dinas Lingkungan Hidup melalui Unit Pelaksana Teknis TPA Jatibarang
Diharapkan UPT TPA dapat membuat database tentang pemulung yang
bekerja di TPA Jatibarang. Perlu diadakan sosialisasi dan motivasi terkait
peningkatan pendidikan anak terhadap pemulung. Kegiata pembinaan yang
telah dilakukan terhadap pemulung diharapkan dapat ditambah, sehingga
dapat menambah keterampilan pemulung.
2. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan
Diharapkan dapat membantu penyediaan beasiswa dan penyuluhan terkait
pentingnya pendidikan sehingga anak pemulung dapat memperoleh
pendidikan yang lebih baik.
3. Pemerintah melalui Dinas Sosial
Diharapkan pemerintah mendata kembali terkait program pemberian
bantuan kepada masyarakat, karena sebagian besar pemulung belum
mendapatkan program bantuan dari pemerintah.
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