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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa Kasmaran merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan 

Pagentan Kabupaten Banjarnega yang secara letak geografisnya didominasi 

oleh perbukitan, Desa Kasmaran memiliki potensi untuk lahan pertanian 

terutama sayur-sayuran, teh dan tanaman pertanian lainya. Dilihat dari segi 

ekonomi atau tingkat kesejahteraanya masyarakat Desa Kasmaran umumnya 

sudah menduduki tingkat keluarga sejahtera I dan II, untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keseharianya masyarakat di Desa Kasmaran mengandalkan 

hasil dari produksi pertanian atau mereka bergantung pada pertanian, sehingga 

seolah-olah bertani sudah menjadi pekerjaan atau mata pencaharian yang 

pokok bagi mereka. Sehingga menjadikan masyarakat disana seakan 

mengabaikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dilihat dari hasil 

survei atau observasi yang dilakukan di tempat tersebut banyak ditemukan 

anak-anak yang putus sekolah dalam kurun waktu 5 tahun, dari data yang 

diperoleh yaitu ada 47 anak yang tidak sekolah, 20 anak tidak lulus SD dan 28 

anak hanya lulus SD saja atau tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Selanjutnya 

ada 8 anak tidak lulus SMP, 89 anak hanya lulus SMP saja dan tidak 

melanjutkan ke tingkat SMA/SMK, kemudian ke tingkat lebih tinggi lagi 

yaitu SMA/SMK saya memperoleh data ada 5 anak tidak lulus SMA/SMK 

dan 32 anak yang hanya lulus SMA/SMK dan yang melanjutkan ke perguruan 
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tinggi hanya ada 7 anak yang diantaranya 4 anak lulus D3 dan 3 anak lulus S1 

(Data Primer Desa Kasmaran 2012). 

Dari data di atas dapat dikatakan masih banyak anak yang tidak 

mengikuti program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, Pendidikan 

nasional perlu penataan dan pengembangan dan dimantapkan secara terpadu 

dan serasi, baik antara berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun 

antar skor pembangunan antar daerah dengan efektif, efisien, serta 

mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas. Kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan peran serta 

masyarakat dikembangkan secara merata dan di seluruh tanah air dengan 

memperhatikan peserta didik terutama menyangkut pembiayaan khususnya 

bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. 

Realitas ini didasarkan pada kebutuhan dasar manusia, dimana bahwa 

hidup bukanlah sebatas memenuhi kebutuhan fisik saja melainkan kebutuhan 

psikis dan spiritualis. Keadaan ekonomi keluarga tentulah mempunyai 

peranan terhadap perkembangan anak-anak, adanya perekonomian yang 

cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di dalam keluarganya itu lebih 

luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk memperkembangkan 

bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat dikembangkan apabila tidak 

ada alat-alatnya. Hubungan orang tuanya hidup dalam setatus ekonomi serba 

cukup dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan 

anaknya apabila ia tidak disulitkan dengan perkara kebutuhan-kebutuhan 

primer kehidupan manusia (Yusuf, A. Muri, 1998 : 25). 
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Keluarga sering disebut lingkungan yang pertama dan utama dalam 

pendidikan. Berkenaan dengan keikutsertaan tanggung jawab keluarga dalam 

menyelenggarakan pendidikan berkaitan dengan kondisi kesejahteraan 

keluarga yang dimiliki. Keluarga dengan pendidikan anak tersebut diharapkan 

kesejahteraan keluarga, baik ekonomi pendidikan pada masa yang akan datang 

akan meningkat pula. 

Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan tidak hanya di sekolah 

tetapi juga di luar sekolah, yaitu keluarga. Dengan pendidikan yang memadai 

anak-anak akan mempunyai moral yang akan membebaskan dirinya dari 

kenakalan dan perbuatan tercela lainya serta memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang kesemuanya itu bermanfaat bagi kehidupan dihari tua. 

Tabel 1.1 Data Anak Putus Sekolah di Desa Kasmaran Tahun 2008 - 2012 

No Tahun TS TK SD/MI SMP/MTS SMA/SMK PT JML 
TT T TT T TT T D3 S1 

1 2008 11 2 5 7 2 21 2 7 - - 57 
2 2009 14 1 4 6 1 22 - 5 1 - 54 
3 2010 7 - 5 6 2 19 - 3 - 2 44 
4 1011 9 - 3 5 1 12 2 8 1 - 41 
5 2012 6 - 3 4 2 15 1 9 2 1 43 

JML 
 

47 3 20 28 8 89 5 32 4 3 239 
Sumber : Monografi Desa Kasmaran 

Keterangan : TS = Tidak Sekolah, TT = Tidak Tamat, T = Tamat 

Dari Tabel 1.1 di atas peneliti berasumsi bahwa tingkat pendidikan 

anak di Desa Kasmaran masih sangat rendah dan jumlahnya 30% dari jumlah 

anak yang masih dalam usia sekolah dan kemungkinan besar rendahnya 

pendidikan dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan yang masih rendah. 
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B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah tingkat kesejahteraan keluarga berpengaruh terhadap pendidikan 

anak di Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

kesejahteraan keluarga terhadap pendidikan anak di Desa Kasmaran 

Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya: 

1. Bagi Masyarakat Desa Kasmaran 

Dapat sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan pendidikan 

anaknya, sehingga tingkat kesejahteraanya juga lebih meningkat. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat sebagai bekal nantinya jika menjadi seorang pendidik, karena 

peneliti berlatar belakang sebagai calon seorang pendidik. 

3. Bagi Lembaga Pemerintah 

Dapat sebagai bahan masukan dan pemikiran dalam mengambil 

kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada 

Masyarakat di Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten 

Banjarnegara. 
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