
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam

masyarakat. Perilaku anak banyak menggambarkan kondisi normatif yang telah

ditanamkan oleh keluarganya.Dalam lingkungan masyarakat kita melihat bahwa

ada pembedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat.Perbedaan

itu tidak hanya muncul dari sisi jabatan tanggung jawab sosial saja, namun juga

terjadi akibat perbedaan ciri fisik, keyakinan dan lain-lain.Beragamnya orang

yang ada di suatu lingkungan akan memunculkan stratifikasi sosial (pengkelas-

kelasan) atau diferensiasi sosial (pembeda-bedaan).

Seperti yang diungkapkan Aristoteles (dalam Soekanto,2000:227) mengatakan

bahwa di dalam negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang

melarat dan yang berada di tengah-tengahnya.Ucapan demikian sedikit banyak

membuktikan bahwa di zaman itu, dan sebelumnya, orang telah mengakui adanya

lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-bertingkat dari bawah

ke atas, terlebih pada masyarakat sekarang ini.



2

Menurut Bossard dan Boll (dalam Ahmadi, 1991:110) jugabahwa kelas-kelas

sosial dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu upper class,middle classdan

lower class, dan apa yang disebut Bossard dan Boll yang biasanya pembagian-

pembagian kelas di masyarakat salah satunya berdasarkan status sosial ekonomi

individu tersebut.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak dalam memberikan

dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari keluarga. Untuk

belajar menghormati orang yang lebih tua membantu menyelesaikan berbagai

masalah yang timbul.Keluarga juga merupakan unit-unit sosial ekonomi yang

menjadikan perilaku-perilaku sosial sebagai agent of change dan peran-peran

ekonomi sebagai pelaku ekonomi. Menurut Sri Lestari dalam bukunya yang

berjudul Psikologi keluarga, terdapat 6 fungsi keluarga yakni :

1. Fungsi Pengatur Keturunan

Tujuan utama dibentuknya suatu keluarga adalah untuk menurunkan generasi

dengan melanjutkan jalannya keturunan. Jadi dulu orangtua kita menikah untuk

mendapatkan keturunan yang nantinya akan melanjutkan atau meneruskan rantai

keturunan saat orangtua kita sudah tua dan tiada.

2. Fungsi Sosial dan Pendidikan

Keluarga juga difungsikan untuk sosial dan mendidik. Mengapa ? Karena fungsi

ini untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga

terbentuk jatidirinya. Anak-anak lahir tanpa bekal sosial, agar si anak dapat
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berpartisipasi maka harus disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang

ada dalam masyarakat. Jadi, dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma-

norma mengenai apa yang senyatanya baik dan tidak layak dalam masyarakat.

Berdasarkan hal ini, maka anak-anak harus memperoleh standar tentang nilai-nilai

apa yang diperbolehkan dan tidak, apa yang baik, yang indah, yang patut, dsb.

Mereka harus dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dengan

menguasai sarana-sarananya. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi-segi

utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya, dan

reaksi emosionalnya. Karena itulah keluarga merupakan perantara antara

masyarakat luas dan individu. Perlu diketahui bahwa kepribadian seseorang itu

diletakkan pada waktu yang sangat muda dan yang berpengaruh besar sekali

terhadap kepribadian seseorang adalah keluarga, khususnya seorang ibu. Inilah

yang dinamakan proses aktualisasi didalam keluarga.

3. Fungsi Pelindung

Keluarga disebut fungsi plindung karena keluarga akan melindungi anggota dari

bahaya yang dihadapi.Inilah yang disebut sikap toleransi antar anggota keluarga.

4. Fungsi Ekonomi

Keluarga sebagai fungsi ekonomi karena didalam keluargalah kita belajar mandiri.

Mandiri dalam mengatur waktu, mengatur uang, mengatur pembiayaan hidup

sendiri. Dalam keluarga, orangtualah yang mencari nafkah (uang). Jadi sebagai

orangtua, mereka akan pintar pintar mengatur keuangan untuk keidupan sehari

hari akan semau kebutuhan bisa terpenuhi.
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5. Fungsi Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan disini maksudnya perhatian terhadap anggota keluarga yang

sedang tertimpa musibah. Misalnya seorang anak sedang sakit. Maka sang ibu

merawat dan memberi perhatian lebih kepada anak tersebut agar cepat sembuh.

Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain.

6. Fungsi Status

Mengapa keluarga difungsikan sebagai penentu status seseorang? Jadi misalnya

seseorang merupakan anggota keluarga dari orang penting di negara ini. Misalnya

saja Presiden. Maka orang tersebut otomatis derajat akan ikut terangkat karena

orang lain menganggap dia adalah anggota keluarga orang penting di negara ini.

Itulah beberapa fungsi keluarga yang sangat mempengaruhi kehidupan kita.

Karena kita masih memiliki keluarga yang senantiasa ada, meskipun keluarga tiap

tiap orang memiliki sifat yang berbeda. Jadi kita harus bersyukur karena kita

hidup tidak sendirian(Sri Lestari,2012:179). Orangtua diharapkan dapat

membantu anaknya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk

mengatasi masalahnya secara realistis dan simpati. Oleh karena itu, keluarga

sebagai tempat untuk mengkondisikan pemberian nilai positif pada anak.Status

sosial ekonomi orangtua terkadang mempengaruhi perilaku seorang anak dalam

keluarga, misalnya, anak yang berdasarkan ekonomi orang tuanya cukup berada,

biasanya hanya bersenang-senang dan berfoya-foya. Sehingga banyak anak yang

berasal dari golongan mampu bersifat konsumtif atau boros, karena seperti
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diketahui bahwa keluarga  merupakan lingkungan atau tempat pertama terjadinya

proses pembentukan diri seorang anak(Soekanto, 1992:85).

Seperti fenomena yang terjadi di SMA Negeri 10Bandar Lampung, siswa yang

status sosial ekonomi yang tinggi menghabiskan waktunya untuk bersenang-

senang bersama teman-teman yang memiliki status sosial ekonomi yang sama,

bertolak belakang dengan status sosial ekonominya rendah siswa tersebut akan

menghemat seminim mungkin pengeluaran yang ada dan memanfatkan waktu

mereka untuk belajar dan membantu orangtua di rumah.

Status sosial ekonomi orangtua juga diperlukan dalam memenuhi  kebutuhan

pokok keluarga agar kehidupan keluarga tetap berlangsung dan  selain itu juga

berpengaruh terhadap berlangsungnya fungsi keluarga sebagai unit sosial ekonomi

yang membentuk dasar kehidupan sosial ekonomi bagi anak-anaknya (Soekanto,

1992:85). Orangtua mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendidik anak.

Anak harus dilatih untuk mengembangkan konsep diri yang baik (positif).

Lingkungan keluarga akan pengembangan pribadi anak, meskipun yang lainnya

juga turut menunjang dan sangat berperan sekali.

Menurut Soekanto (1992:85) pendapatan orangtua berfungsi sebagai unit sosial-

ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya,

apabila orangtua tidak bisa menjalankan fungsi tersebut secara bijak, maka akan

menimbulkan dampak buruk pada perilaku anak. Setiap orangtua menginginkan

anaknya berperilaku sesuai yang apa diharapkan, oleh karena itu, orangtua
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hendaknya memberikan contoh-contoh pada anak dan menanamkan nilai-nilai

positif pada anak, sehingga semua bimbingan, arahan, perhatian, dan motivasi

serta nilai-nilai yang telah diajarkan orangtua tertanam dengan baik. Ukuran

keberhasilan penerapan peranan orangtua sebagai pendidik dalam keluarga dapat

dilihat dari motivasi belajar anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui

pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap motivasi belajar anak di SMA

Negeri 10 Bandar Lampung.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap

motivasi belajar anak di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap motivasi

belajar anak di SMA Negeri 10 Bandar Lampung berdasarkan tingkat pendidikan,

jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan orangtua.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ini dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara

praktis.
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a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu sosial khususnya

pada disiplin ilmu Sosiologi Keluarga.

b. Secara praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang masalah

motivasi belajar anak yang dikaitkan dengan status sosial ekonomi orangtua.

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak

orangtua dan sekolah dalam membentuk motivasi belajar anak.


