
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A.     Kondisi Sosial Ekonomi  

1.      Pengertian Kondisi Sosial Ekonomi 

Masalah status sosial yang ada dalam masyarakat itu perlu 

diperhatikan. Kedudukan atau status merupakan posisi seseorang dalam 

kelompoknya. Kedudukan yang melekat pada seseorang seringkali dikenal 

melalui ciri tertentu atau dalam istilah sosiologi disebut simbol, penggunaan 

benda-benda sebagai simbol kedudukan telah lama dikenal seperti cincin, 

kalung, ikat kepala, dan benda-benda lainnya (Soerjono Soekanto, 1996: 

12).  

Menurut Soerjono Soekanto (1996: 13) membedakan status ekonomi 

menjadi tiga tingkatan yaitu : 

a. Status ekonomi tinggi 

Ekonomi tinggi yaitu golongan orang-orang yang dapat memenuhi 

kebutuhan primer serta dapat memenuhi kebutuhan sekunder pertama, yaitu 

kebutuhan mewah, dalam kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang 

memiliki jabatan tinggi dalam sutu instansi dan wirasaswasta yang berhasil. 

b. Status ekonomi sedang 

Ekonomi sedang yaitu golongan orang-orang yang dapat memenuhi 

kebutuhan primer dan sekunder yang kedua, yaitu kebutuhan tambahan, 

biasanya yang termasuk dalam kebutuhan ini adalah kelompok orang-orang 

pegawai negri sipil golongan II dan golongan III dan wirasawasta kecil-

kecilan serta petani yang berhasil dalam menanam. 
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c. Status ekonomi rendah 

Ekonomi rendah yaitu golongan orang-orang yang hanya dapat 

memenuhi kebutuhan primernya saja sedangkan kebutuhan sekundernya 

sebagian kecil saja yang dapat dipenuhi, biasanya yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah orang-orang buruh dan petani penggarap sawah milik 

majikannya.  

Status itu sendiri mempunyai arti status sebagai tatanan (orde) hak 

dan kewajiban secara hirarkis dalam struktur formal suatu organisasi. Status 

yang seperti itu perlu adanya konsep yang perlu diketahui agar mengerti 

peta organisasi dengan baik. Sistem status (status system) artinya sistem 

status yang menunjuk pada sistem organisasi secara keseluruhan termasuk 

di dalamnya hubungan hirarkis antara suatu posisi yang lainnya.  

Istilah sosial (social) berasal dari kata latin socius yang artinya 

kawan atau masyarakat. Pada ilmu-ilmu sosial (social) mempunyai arti yang 

berbeda, misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial (social) pada 

departemen sosial. Apabila istilah sosial dan ilmu-ilmu sosial menunjuk 

pada objeknya yaitu masyarakatnya. Sosialisme adalah suatu ideologi yang 

berpokok pada prinsip pemilikan umum (atau alat-alat produksi dan jasa 

dalam bidang ekonomi), sedang istilah pada departemen sosial menunjukan 

pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial artinya kegiatan yang ditunjukkan 

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

bidang kesejahteraan, seperti tuna karya, tuna susila, orang jompo, yatim 

piatu, dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan atau 

kesejahteraan sosial (Soerjono Soekanto, 1996: 14-15). 
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Imam Tadjeri dalam Muhammad Rusli Karim (1998: 34) 

menjelaskan bahwa status seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri tertentu yang 

dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya dalam membeli jenis 

bahan pakaian, cara berpakaian, tingkat dan jenis pendidikan, tata upacara 

dan seterusnya ini semua disebut dengan lambang status. 

Istilah “economy” dalam bahasa Inggris, secara terpisah 

mengingatkan kepada kita tentang efisiensi sikap hemat dan pencegahan 

pemghamburan melalui perencanaan dan pemanfaatan sumber-sumber 

secara berhati-hati. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani: Oikonomia 

yang berarti pengelolaan (managemen) sebuah rumah tangga atau negara 

dipihak lain. Istilah “economies” tidak begitu sederhana karena ia mencakup 

tentang arti luas sehingga setiap deskripsi tingkat tentangnya menyebabkan 

aspek penting tertentu dari subyek yang bersangkutan terlupakan (Winardi, 

1995: 1). 

2.       Faktor-faktor  Yang Menentukan Kondisi Sosial Ekonomi. 

Berdasarkan kodrat-Nya manusia dilahirkan memiliki kedudukan 

yang sama dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap 

manusia yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai 

status atau kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya kondisi sosial ekonomi orang tua di 

masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat 

pendapatan, kondisi lingkungan tempat tingal, pemilikan kekayaan, dan 
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partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Faktor-faktor yang 

menyebabkan perbedaan keadaan sosial ekonomi diuraikan berikut ini : 

1.  Pendapatan 

Menurut Sukirno dalam (Anwar, 2011) pendapatan adalah jumlah 

penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu 

periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. 

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau 

suatu rumah tangga selama periode tertentu (Rahardja dan Manurung, 2002: 

266). Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun 

anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. 

Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi 

dua yaitu : 

a)      Pendapatan berupa barang  

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang 

bersifat regular dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan 

diterima dalam bentuk barang atau jasa. Barang dan jasa yang diterima/ 

diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi ataupun 

disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut. 

Penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa dengan 

harta subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa 

barang.  
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b)      Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang 

yang sifatnya regular dan diterima biasanya sebagai balas atau kontra 

prestasi, sumbernya berasal dari :  

1.  Gaji dan upah yang diterima dari gaji pokok, kerja sampingan, kerja 

lembur dan kerja kadang-kadang.  

2.  Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, 

penjualan dari kerajinan rumah.  

3.  Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. 

Keuntungan serial yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik.  

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers dalam (Saheri, 

2003) pendapatan menurut asal sumber pendapatan ada tiga yaitu : 

a. Pendapatan yang berasal dari sektor formal yaitu gaji yang diperoleh 

secara tetap, biasanya berupa gaji bulanan maupun mingguan. 

b. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan 

tambahan yang berasal dari tukang buruh atau pendapatan. 

c. Pendapatan berasal dari sektor subsistem yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak dan pemberian 

orang lain. 

2.  Pendidikan  

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 ketentuan umum pasal 1 (Suryosubroto, 2010: 

130) yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan sepiritual 

agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

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, dan 

pendidikan tinggi. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Bab VI, pasal 14-18 

jenjang pendidikan formal terdiri atas : 

a) Jenjang Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat serta 

Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

b) Jenjang Pendidikan Menengah  

Pendidikan menengah mereupakan lanjutan pendidikan dasar, 

pendidikan menengah artinya terdiri atas menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menegah 

Atas (SMA), Madrasah Aliayah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliya Kejuruan(MAK), atau bentuk lain sedetajat. 
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c) Jenjang Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan 

tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi dalam dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia.Pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan stelah pendidikan menengah yang mencakup program 

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang 

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 

3.      Lingkungan 

a) Lingkungan keluarga 

 Menurut Ali dalam (Suparyanto, 2011) keluarga adalah salah satu 

tempat dimana sang anak mulai dibentuk bagaimana karakter dan sikapnya 

di masa depan kelak. Orang tua yang memiliki perhatian terhadap anaknya, 

mereka akan mendukung semua apa yang dibutuhkan sang anak termasuk 

perhatian pendidikan kelak, maka sudah pasti orang tua seperti itu biarpun 

dalam keadan ekonomi seperti apapun, tetap mereka menginginkan anaknya 

berpendidikan dengan cara menyekolahkannya. Keluarga sebagai 

lingkungan sehari-hari mempunyai peran yang besar terhadap 

perkembangan anak, khususnya pendidikan yang diberikan oleh orang 

tuanya. Dimana keluarga dibina kebiasaan cara berpikir, bersikap dan cita 
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cita yang mendasari kepribadan anak serta mewujudkan dalam kehidupan 

sehari-sehari. 

Menurut Sarwono (2003) menjelaskan bahwa lingkungan keluarga 

adalah suatu lingkungan pergaulan antara anggota-anggota keluarga yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dimana hubungan antara yang satu 

dengan yang lainnya berdasarkan simpati dan kasih sayang yang kodrati. 

a) Lingkungan masyarakat 

Menurut Robert. W. Richey dalam ( Hasbullah, 2008: 95) 

masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu 

tempat dengan tata cara berpikir dan bertindak yang (relatif) sama yang 

membuat warga masyrakat itu menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan 

(kelompok). 

Menurut Suhartono dan Hartono (2002) lingkungan masyarakat 

yaitu lingkungan yang meliputi lingkungan masyarakat perisdustrian, 

pertanian, atau lingkungan pedagang. Dikenal pula lingkungan masyarakat 

akademik atau lingkungan yang anggotanya masyarakat pada umumnya 

terpelajar atau terdidik 

B.      Minat 

1. Pengertian Minat 

Menurut Sardiman (2007: 76) minat diartikan sebagai “suatu kondisi 

yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan 

sendiri”. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan 
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membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan 

dengan kepentinganya sendiri. 

Crow dan crow dalam (Djalli, 2011: 121) minat berhubungan 

dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau 

berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. Holland dalam (Djalli, 2011: 122) berpendapat  bahwa, 

minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak 

tumbuh sendiri, melainkan ada unsur kebutuhan. 

Minat berarti kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu (Syah, 2010: 133). Minat adalah sebagai suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

mempengaruhinya. Minat pada dasarnya menerima akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya (Slameto, 2010: 180). 

2.  Unsur-unsur Minat 

Unsur-unsur yang dapat menimbulkan minat menurut Tri Puji Utami 

(2006) : 

1.      Perasaan senang 

Perasaan senang merupakan aktifitas psikis yang di dalamnya subjek 

menghayati nilai-nilai dari suatu objek. Minat dengan perasaan senang 

terdapat hubungan yang timbal balik sehingga tidak mengherankan kalau 

seseorang yang berperasaan tidak senang, dia juga akan kurang berminat 

dan sebaliknya. 
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Perasaan senang ini merupakan faktor psikis non intelektual,yang 

berpengaruh terhadap semangat menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, 

sehingga melalui semangat, perasaan seseorang akanmelakukan penilaian-

penilaian positif yang terungkap dalamperasaan senang. Dan apabila orang 

tua senang untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi maka segala 

usaha akandilakukan agar anaknya bisa masuk di perguruan tinggi. 

2.      Perasaan tertarik 

Seseorang akan merasa tertarik pada sesuatu, bila sesuai dengan 

pengalaman-pengalaman yang didapatkan sebelumnya dan mempunyai 

sangkut paut dengan nilainya. Pengalaman-pengalaman masa lalu orang tua 

yang tidak baik tentu tidak ingin kembali terulang pada anaknya. Oleh 

karena itu dia ingin memberikan bekal yang cukup kepada anaknya.  

3.      Perhatian 

Perhatian diartikan sebagai pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa 

tertentu kepada suatu objek dan pendayagunaan kesadaran untuk mengerti 

suatau aktivitas. Perhatian bersifat lebih sementara dan ada hubungan 

dengan minat, perhatian ada kalanya menghilang. sedangkan minat bersifat 

lebih menetap. 

Minat sangat penting dalam pendidikan, sebab merupakan sumber 

dari usah tidak perlu dorngan dari luar apabila aktivitas yang dilakukanya 

cukup menarik minat. Slameto (2010: 57) menyatakan bahwa minat 

berkaitan dengan perasaan yang tidak dipaksakan, tetapi minat yang telah 

ada bila tidak dibangkitkan akan menegendap sehingga seseorang menjadi 
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pasif. Karena itu usaha membangkitkan atau menimbulkan minat tidak 

boleh diabaikan.  

3.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat 

1. Faktor Lingkungan, seseorang yang dilahirkan di lingkungan 

masyarakat yang telah maju, sangat berbeda dengan masyarakat yang ada 

dilingkungan terbelakang. Dengan lingkungan pergaulan yang sebaya, 

mereka juga berbeda minatnya dengan lingkungan yang dewasa. Perhatian 

seseorang juga sangat besar pengaruhnya terhadap minat, karena seseorang 

tersebut berada dalam lingkungan di mana ia berada.  

2. Faktor Keturunan, faktor keturunan ini juga mempengaruhi minat 

seseorang karena ia juga akan dipengaruhi oleh kehidupan orang tuanya. 

Misalnya, seorang anak yang orang tuanya sebagai polisi maka minat anak 

pun akan berpengaruh atau akan mengikuti orang tuanya, tetapi hal ini tidak 

mutlak, melainkan hanya kecenderungan berpengaruh terhadap minat anak 

sejak semula telah timbul dalam diri anak itu sendiri (Purwaningsih, 2004). 

4.      Klasifikasi Minat 

Menurut Nursalam dalam (Suprayanto, 2011) minat dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

a. Tinggi yaitu sangat menginginkan obyek minat dalam waktu segera, 

yaitu keluarga pengrajin rambut palsu yang memiliki keinginan 

menyekolahkan anaknya segera ke perguruan tinggi dalam waktu 

segera. 
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b. Sedang yaitu menginginkan obyek minat akan tetapi tidak dalam 

waktu segera, yaitu keluarga pengrajin rambut palsu yang memiliki 

keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi tetapi 

bukan dalam waktu segera. 

c. Rendah yaitu tidak menginginkan obyek minat, yaitu keluarga 

pengrajin rambut palsu yang sama sekali tidak memiliki keinginan 

untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. 

C. Industri 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunannya, termasuk kegiatan 

rancang bangun dan perekayasaan industri (UU No. 5 Tahun 1984). 

Menurut Badan Pusat Statistik industri adalah sebuah kesatuan unit usaha 

yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu 

dan memiliki catatan administrasi sendiri. Industri rumah tangga, yaitu 

industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri 

industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari 

anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala 

rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya (Ghozaliq, 2013). 

Klasifikasi industri berdasarkan berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu :  

1. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawannya 

atau tenaga kerja berjumlah 1-4 orang. 
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2. Indsutri kecil adalah indsutri yang jumlah karyawan atau tenaga 

kerjanya antara 5-19 orang. 

3. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah 

karyawan atau tenaga kerjanya antara 20-99 orang 

4. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga 

kerjanya lebih dari 100 orang. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) kata pengrajin 

mempunyai arti orang-orang yang membuat barang kerajinan, sedangkan 

menurur Nihwati Sahyrul dalam (Pendi Putro :2012) pengrajin ialah orang 

yang pekerjaanya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang 

mempunyai keterampilan berkaitan dengan keterampilan tertentu, biasanya 

hasil kerajinan tersebut mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual, dan 

Menurut Bone (2012) Pengrajin ialah orang yang pekerjaannya membuat 

barang-barang kerajinan, 
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D. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Dipo Ubaedillah (2003), penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat 

Menyekolahkan Anak Dari SD ke SLTP Di Desa Cinanas Kecamatan 

Bantar Kawung Kabupaten Brebes“. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap  minat 

menyekolahkan anak dari SD ke SLTP. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah terdapat pengaruh positif tingkat sosial ekonomi terhadap minat 

menyekolahkan anak dari sekolah SD ke SLTP. 

Penelitian yang dilakukan Suwarno (2003) penelitian yang berjudul, 

“Pengaruh Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat Menyekolahkan 

Anak Di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi orang tua terhadap 

minat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif sosial ekonomi 

orang tua terhadap minat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. 

Penelitian yang dilakukan Wiwit Agus P penelitian yang berjudul 

“Kehidupan sosial ekonomi pengrajin knalpot di Desa Pesayangan 

Kecamatan Purbalingga lor Kabupaten Purbalingga tahun 1996 -2008. 

Menunjukan kehidupan sosial ekonomi pengrajin sebelum menjadi 

pengrajin knalpot dan sesudah menjadi menjadi pengrajin knalpot, 

kehidupan ekonomi pengrajin knalpot mengalami peningkatan akibat 
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pendapatan dari usaha knalpot, pendapatan dari hasil membuat knalpot 

dapat meningkatkan setatus ekonomi pengrajin.  

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Yang Relevan 

No 
Nama dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

  1 Penelitian : 

Dipo 

Ubaedilah 

(2003) 

Untuk mengetahui 

pengaruh tingkat 

sosial ekonomi orang 

tua terhadap  minat 

menyekolahkan anak 

dari SD ke SLTP. 

Menggunakan 

metode random 

sampling. 

Terdapat pengaruh 

positif tingkat sosial 

ekonomi terhadap 

minat menyekolahkan 

anak dari sekolah SD 

ke SLTP. 

 2  Peneliti : 

Suwarno 

(2003) 

Untuk mengetahui 

pengaruh Sosial 

Ekonomi orang tua 

terhadap minat 

menyekolahkan di 

Desa Pruwatan 

Kecamatan Bumiayu 

Kabupaten Brebes 

Menggunakan 

teknik area 

sampling 

Terdapat pengaruh 

kategori sedang sosial 

ekonomi orang tua 

terhadap minat 

menyekolahkan anak 

di Desa Pruwatan 

Kecamatan Bumiayu 

Kabupaten Brebes. 

3 Wiwit agus P 

(2010) 

Untuk mengetahui 

keadaan sosial 

ekonomi sebelum 

menjadi pengrajin 

knalpot dan sesudah 

menjadi pengrajin 

knalpot. 

Menggunakan 

teknik area 

sempling 

Terdapat perubahan 

kondisi sosial 

ekonomi pengrajin 

knalpot, hal ini 

dikarenakan menjadi 

pengrajin knalpot 

meningkatkan 

pendapatan sehingga 

kondisi sosial 

ekonomi mereka 

meningkat, darp pada 

sebelum menjadi 

pengrajin yang 

bekerja sebagai petani 

4 Peneliti : 

Hanafi Agus 

Trianto 

(2014) 

Untuk mengetahui 

keterkaitan antara 

kondisi sosial 

ekonomi dengan 

minat menyekolahkan 

anak ke jenjang 

Perguruan Tinggi 

pada keluarga perajin 

rambut palsu di Desa 

Karangbanjar 

Kecamatan 

Bojongsari, 

Kabupaten 

Purbalingga 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

survei. Populasi 

dalam penelitian 

ini adalah 

keluarga perajin 

rambut palsu 

yang sudah 

menikah dan 

mempunyai anak 

usia sekolah 

SMA. 

Pengambilan 

sempel 

menggunakan 

teknik total 

sempling 
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E.     Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minat 

1. Perhatian 

2. Penyediaan fasilitas 

3. Penggunaan waktu 

Perajin rambut palsu 

Minat keluarga perajin rambut palsu 

menyekolahkan anak ke jenjang 

Perguruan Tinggi 

Sosial Ekonomi 

1. Pendapatan 

2. Pendidikan  

3. lingungan 
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E.     Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada hubungan antara kondisi sosial ekonomi keluarga perajin 

rambut palsu terhadap minat menyekolahkan anak ke jenjang Perguruan 

Tinggi di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten 

Purbalingga. 

Ha : Ada hubungan antara kondisi sosial ekonomi keluarga perajin rambut 

palsu terhadap minat menyekolahkan anak ke jenjang Perguruan Tinggi di 

Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. 
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