
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era 

globalisasi saat ini menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah 

pendidikan. Kualitas manusia diubah salah satunya melalui pendidikan ke 

arah yang lebih baik dan menjadikan sumber daya yang berguna bagi diri 

sendiri maupun bagi masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses dalam 

meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan serta 

perilaku seseorang sebagai usaha mencerdaskan manusia melalui kegiatan 

pengajaran dan pelatihan, ini sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga 

Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya”. Dasar pasal tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia pun 

tidak ingin ketinggalan dari negara-negara lainnya (Rahmawati, 2010). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap warga 

Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, maka 

orang tua harus berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 

Pendidikan anak tidak hanya selesai di bangku SMA saja. Orang tua dan 

pihak pemerintah harus turut serta berpartisipasi dalam mendorong anak 
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melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi, partisipasi orang tua 

dalam hal ini khusus untuk memperhatikan dan mengarahkan pendidikan 

yang dipilih anak serta menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan pendidikan. Partisipasi aktif pemerintah diantaranya memberikan 

beasiswa bagi anak yang berprestasi (Nasution, 2011). 

Perguruan tinggi yang merupakan lembaga ilmiah yang setiap 

lulusan harus mampu mengembangkaan diri mereka menjadi seseorang 

yang benar-benar profesional di bidangnya, beradab dan mampu terjun ke 

masyarakat untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya. Lulusan perguruan 

tinggi juga harus mampu bersaing di tingkat pemerintah daerah sampai ke 

tingkat global (Nasution, 2011). 

Persoalan pendidikan yang muncul pada awal tahun ajaran baru 

adalah persoalan yang sangat kompleks, di mana orang tua dihadapkan pada 

permasalahan yang menyangkut dengan kondisi orang tua untuk menopang 

kelangsungan pendidikan anak. Kelangsungan pendidikan anak terkait 

dengan masalah harapan orang tua terhadap masa depan anak. Melalui 

proses pendidikan yang bermutu dan tepat potensi anak dapat berkembang 

secara maksimal dan dapat dihasilkan sumber daya manusia masa depan 

yang berkualitas dan mampu memecahkan persoalan-persoalan hidupnya di 

masa mendatang (Nasution, 2011). 

Masalah kondisi sosial ekonomi dan harapan masa depan anak dari 

orang tua, pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi orangtua untuk 

menentukan alternatif pilihan terhadap kelanjutan sekolah anak-anak. 
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Masalah-masalah yang dihadapi dapat berupa minimnya tingkat pendapatan 

orangtua yang memungkinkan si anak belajar seadanya dan tingkat 

pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang mendorong anak untuk 

belajar secara lebih efektif. Tinggi rendah minat orang tua menyekolahkan 

anaknya, sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi. Apabila keadaan 

sosial ekonomi orang tua rendah secara material untuk menyediakan 

fasilitas pendukung pendidikan anak sangat rendah, maka pendidikan anak 

tergantung pada keadaan sosial ekonomi orangtua. 

Desa Karangbanjar salah satu Desa di Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga. Desa Karangbanjar salah satu daerah sentral 

kerajinan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga, pembuatan kerajinan 

rambut palsu berlangsung sejak tahun 1960, hal tersebut yang membuat 

sebagian masyarakat desa Karangbanjar bermata pencaharian sebagai 

perajin rambut palsu dengan jumlah 276 jiwa atau 6,78 % (Monografi Desa, 

2013). Kesadaran masyarakat desa Karangbanjar tentang melanjutkan 

pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih kurang, hal tersebut terlihat 

pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel  1.1  Lulusan SLTA Yang Melanjutkan Ke Jenjang Perguruan Tinggi 

Sumber Data: Monografi Desa Tahun 2011 dan 2013 

Tahun 
Jumlah Lulus 

SLTA/Sederajat 

Jumlah 

Melanjutkan  

Ke Perguruan 

Tinggi  

% 

Jumlah Tidak 

Melanjutkan 

Ke Perguruan 

Tinggi 

% 

2011 

 
127 9 7,1 118 92,9 

2013 150 11 7,3 139 
92,6 
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Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis melakukan  penelitian 

dengan judul “Hubungan Sosial Ekonomi Terhadap Minat Menyekolahkan 

Anak Ke Jenjang Perguruan Tinggi Pada Keluarga Perajin Rambut Palsu Di 

Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimana hubungan kondisi sosial ekonomi terhadap minat 

menyekolahkan anak ke jenjang Perguruan Tinggi pada keluarga perajin 

rambut palsu di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga?” 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan kondisi sosial ekonomi terhadap minat 

menyekolahkan anak ke jenjang Perguruan Tinggi pada keluarga perajin 

rambut palsu di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi masyarakat, merubah pola pikir masyarakat bahwa menempuh 

pendidikan Perguruan Tinggi akan merubah cara berpikir serta akan 

menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan individu. 

b. Bagi peneliti, menambah khasanah pengetahuan tentang hubungan 

sosial ekonomi yang menyebabkan minat keluarga perajin rambut 

palsu untuk menyekolahkan anak ke jenjang Perguruan Tinggi. 
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