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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan

menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi

itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan

oleh si pembawa status. (Sumardi, 2001: 21).

Menurut M. Sastropradja (2000) Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan atau

kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Manaso Malo (2001) juga

memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu, merupakan suatu

kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi

tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan

seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal  mengenal antar

satu dengan yang lain, paguyuban, sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Kehidupan sosial masyarakat desa terdiri dari interaksi sosial, nilai sosial, dan

tingkat pendidikan, sedangkan gambaran kehidupan ekonominya terdiri dari

kepemilikan rumah tempat tinggal, luas tanah garapan atau tanah yang dimiliki.

Mengenai kondisi sosial ekonomi, Yayuk Yuliati yang dikutip Zaenal Arifin
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(2002) menjelaskan kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan

kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok,

di mana kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan culture

activity, kemudian ia juga menjelaskan pula bahwa dalam semua masyarakat di

dunia baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan

hidup antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status

kriteria dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat

sederhana, karena di samping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-

orang yang dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun

ragamnya.

Sementara W.S Winke (dalam Salim, 2002: 100) menyatakan bahwa pengertian

status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukan pada

kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimilki, di mana

keadaan ini bertaraf baik, cukup, dan kurang.

Selanjutnyan Mubyarto (2001) berpendapat tinjauan sosial ekonomi penduduk

meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya,  dan aspek desa yang berkaitan dengan

kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja

berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan

dan keperluan ekonomi bagi masyarat baru terjangkau bila pendapatan rumah

tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan

usaha-usahanya.

Menurut pendapat Sajogyo (2001) dalam hubungan dengan pola berusaha tani,

perbedaan status seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh pola penguasaan
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lahan, modal, teknologi, dan luasnya lahan pemiliknya.

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2002: 21) keadaan sosial

ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang

pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan

seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Menurutnya pula ada ciri-ciri keadaan sosial ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Lebih berpendidikan.

2. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan,

pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan.

3. Mempunyai tingkat mobilitas keatas lebih besar.

4. Mempunyai ladang luas.

5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk.

6. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit

7. Pekerjaan lebih spesifik.

Aspek sosial ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah

kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi

masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi

keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya dalam rumah tangga.

(Mubyanto, 2001: 56).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi sosial

ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran

rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan

patisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi sosial

ekonomi kaitannya dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan
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hidup sehari-hari individu atau kelompok.

Tolak ukur kondisi sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, menurut Ulfa

(2001: 56) digolongkan dalam dua kelompok adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran yang bersifat objektif, dalam arti dapat dinyatakan dalam angka

atau bersifat faktual termasuk dalam klasifikasi yaitu:

a. pendidikan; dan

b. status jabatan atau pekerjaan yang dinyatakan dengan skor.

2. Pengukuran yang bersifat subjektif, berupa pernyataan atau pengukuran

terhadap status orang lain atau sekelilingnya sebagai akibat dimilikinya

kewenangan atau kekuasaan serta pengaruh.

Berdasarkan kutipan di atas  bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah

suatu posisi atau keadaan sosial ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, serta jenis

pekerjaan.

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan pada umumnya adalah penghasilan yang diperoleh baik dari pekerjaan

pokok maupun pekerjaan tambahan yang berupa pendapatan bersih per-

kapita/bulan.

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai imbalan berupa uang, jasa dan uang yang

diperoleh atau diterima dalam satu periode tertentu, misalnya dalam waktu satu

minggu, satu bulan, atau satu tahun. Pendapatan merupakan hal yang sangat

penting dalam mendukung kelangsungan hidup suatu rumah tangga, yang akan
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mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Muljanto

Sumardi (2001: 12) membedakan pendapatan menjadi 3 yaitu:

1) pendapatan pokok adalah pendapatan yang utama atau pokok, yaitu hasil yang

diperoleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan tetap

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

2) pendapatan tambahan adalah hasil pendapatan yang tidak tetap dan tidak

teratur namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap

bulan.

3) Pendapatan keseluruhan adalah pendapatan pokok ditambah pendapatan

tambahan yang diperoleh setiap bulan.

Pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi keluarga dalam

masyarakat yang merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga

(Masri, 2001:24), sedangkan menurut Kartono  (2002: 83) menyatakan bahwa

pendapatan adalah arus uang atau barang yang didapat oleh perseorangan,

kelompok orang, perusahaan atau suatu perekonomian pada suatu periode waktu

tertentu.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam waktu

tertentu (Ritongga, 2003: 74), sedangkan menurut Adi (2004: 44) pendapatan

adalah jumlah keseluruhan penghasilan dari pekerjaan utama dan sampingan.

yang diterima oleh seseorang dalam satu bulan atau satu tahun yang dapat diukur

dengan nilai ekonomis, berdasarkan pengukuran ini suatu karyawan dapat

digolongkan berdasarkan pendapatan golongan tinggi, sedang dan rendah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendapatan keluarga sangat
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berpengaruh dalam penentuan kondisi sosil ekonomi keluarga terhadap upaya

pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan segala fasilitas pendukung lain dan

sebagai penopang bagi kelangsungan hidup suatu keluarga yang beraneka ragam.

Sehubungan dengan tingkat pendapatan, maka pendapatan digolongkan menjadi

pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Dalam

menggolongkan pendapatan didasarkan pada Upah Minimum Regional (UMR)

atau Upah minimum Propinsi (UMP) Propinsi Lampung tahun 2004 yang

jumlahnya sebesar Rp. 377.500.

Berdasarkan UMP dan UMR Propinsi Lampung tersebut maka tingkat pendapatan

di Desa Srigading dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Pendapatan Rendah, jika pendapatan kurang dari Rp. 377.500 perbulan.

2. Pendapatan sedang, jika pendapatan antara Rp. 377.500 sampai Rp. 755.000

perbulan.

3. Pendapatan tinggi, jika pendapatan lebih dari Rp. 755.000 perbulan.

Mengenai pendapatan dalam kaitannya dengan pendidikan seseorang,

berada di pedesaan dengan kondisi sosil ekonomi yang masih lemah, kelemahan

itu menjadi faktor penghambat bagi masyarakat desa dalam hal pendidikan.

Dari pendapat tersebut, tercermin bahwa apabila masyarakat memiliki tingkat

pendapatan yang rendah maka tingkat pendidikannya juga rendah, demikian pula

sebaliknya, jika masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi, maka tingkat

pendidikan yang dicapainya juga tinggi.

Menurut Sukirno (2002: 37) pendapatan digunakan oleh rumah tangga untuk dua
tujuan yang pertama adalah untuk membeli berbagai barang maupun jasa yang
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diperlukannya. Alam perekonomian yang masih rendah taraf perkembannganya,
sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan tersebut untuk membeli makanan
dan pakaian, yaitu untuk keperluan sehari-hari yang paling pokok. Pada tingkat
perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makan dan minum
bukan lagi bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran seperti
untuk pendidikan, pengangkutan, perumahan dan rekreasi menjadi sangat
bertambah penting.

Faktor ekonomi dan sosial masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pendidikan

yang dicapai anak-

ekonomi dalam dunia pendidikan adalah unntuk menunjang proses pendidikan.

Sehingga keadaan ekonomi kurang atau tingkat pendapatan rendah akan

mengganggu proses pendidikan.

Dalam hal ini dijelaskan juga oleh Pidarta (2001: 50) bahwa aspirasi orang tua

yang sudah memadai acap kali terhambat dengan kemiskinan sehingga mereka

tidak dapat membiayai anak-anaknya untuk belajar. Pendapat tersebut senada

dengan pendapat Gerungan (2000: 181) yang menyatakan bahwa orang tua dapat

mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan anak-anaknya

apabila ia tidak disulitkan dengan perkara kebutuhan primer kehidupan manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka di dalam keluarga kehidupan rumah

tangga, pendapatan merupakan hal yang pokok dalam usaha rumah tangga

tersebut memenuhi segala kebutuhanya, sehingga besar dan kecilnya pendapatan

suatu rumah tangga akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rumah

tangganya tersebut.

Jika pendapatan rumah tangga tersebut tinggi maka sudah pasti kebutuhan rumah

tangga tersebut akan dapat terpenuhi, sedangkan perhitungan pendapatan rumah

tangga dapat diketahui berdasarkan dari hasil pengeluaran rumah tangga tersebut,

terutama keseimbangan antar pendapatan yang diperoleh dari jenis-jenis
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pengeluaranya, karena ketidak seimbangan antara pengeluaran dan pendapatan

mengakibatkan ketimpangan ekonomi rumah tangga.

Bila keadaan keluarga tersebut berlangsung maka dapat dipastikan orang tua

dengan pendapatan yang rendah akan sulit untuk memberikan biaya untuk

pendidikan anaknya, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin

besar biaya yang diperlukan. Sebagai akibatnya adalah banyak anak putus sekolah

ke tingkat yang lebih tinggi  terutama anak dari golongan kurang mampu bahkan

tidak sekolah sama sekali.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memberikan pendidikan

secara maksimal kepada anaknya, orang tua harus memiliki pendapatan yang

cukup. Selama proses pendidikan berlangsung diperlukan biaya yang cukup,

karena selain biaya sekolah juga diperlukan sarana penunjang agar proses belajar

dapat berjalan lancar dengan hasil baik.

b. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu aktivitas manusia guna mempertahankan hidup dan

juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan pendapat

Bintaro (2000: 27) yang mengemukakan bahwa mata pencaharian merupakan

aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan guna memperoleh taraf

hidup yang lebih layak di mana corak dan ragamnya berbeda-beda sesuai dengan

kemampuan dan tata geografi daerahnya.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa keragaman golongan sosial ini ditunjukkan
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dengan adanya perbedaan mata pencaharian yang berpengaruh pada kemampuan

ekonomi.

Menurut Sisjiatmo Kusumawidho (2000: 22) jenis pekerjaan adalah macam

pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang termasuk

golongan bekerja atau orang-orang yan mencari pekerjaan dan pernah bekerja.

Jenis pekerjaan terbagi dalam delapan golongan sebagai berikut.

1. Tenaga profesional,  tekhnisi dan tenaga lain.

2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan.

3. Tenaga administrasi, tenaga tata usaha.

4. Tenaga penjualan.

5. Tenaga usaha biasa.

6. Tenaga usaha pertanian.

7. Tenaga produksi dan operator alat-alat pengangkut.

8. Lain-lainya termasuk ABRI.

Jenis pekerjaan sangat penting artinya bagi orang tua. Sebagai orang tua harus

memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainya termasuk pemenuhan

kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya. Kemampuan orang tua untuk

membiayai keluarganya sangat ditentukan oleh jumlah pendapatan yang diterima,

sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan yang

diterima adalah jenis pekerjaan.

c. Jumlah Jiwa Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan satu kesatuan sosial ekonomi yang anggotanya berdiam

dalam satu kesatuan rumah atau bagian dari rumah (Masri Singarimbun, 2001:
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23). Besar kecilnya jumlah jiwa dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap

besar kecilnya beban atau tanggungan kepala rumah tangga. Semakin besar

jumlah jiwa dalam rumah tangga akan mengakibatkan semakin besar pula beban

yang ditanggung kepala rumah tangga.

Berdasarkan pendapat Muhammad Hasan (2002: 34) rumah tangga dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. rumah tangga besar dengan jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4 orang;

dan

2. rumah tangga kecil dengan jumlah anggota rumah tangga kurang dari 4 orang.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan jumlah anggota rumah tangga besar

jika jumlah anggota terdiri dari 4 orang atau lebih dan jumlah anggota rumah

tangga kecil jika jumlah anggota rumah tangga kurang dari 4 orang.

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat adalah

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggunganya. Ritongga (2003: 12)

mengemuk

mempengaruhi kondisi ekonomi adalah konsumsi dan pengeluaran, yaitu besarnya

pendapatan, komposisi rumah, tangga dan tuntutan lingkunganya. Komposisi

rumah tangga yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi

tanggungan seorang kepala keluarga.

Jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pemenuhan kebutuhan

keluarga semakin besar pula, termasuk pemenuhan pendidikan anaknya. Selain itu

waktu yang tersedia untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya, dengan

semakin besarnya jumlah anggota keluarga akan semakin kurang perhatian yang
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diberikan. Kesempatan untuk memberikan pendidikan yang baik semakin terbuka

pada keluarga yang memiliki tanggungan yang lebih sedikit, dengan demikian

orang tua dapat mencurahkan perhatian secara ekonomi maupun psikis dengan

lebih baik.

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan

potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai

yang ada dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan.

Depdikbud (2000: 7) mengemukakan tingkatan atau jenjang pendidikan adalah

suatu tahap yang harus dilakukan dalam pendidikan para peserta didik, keluasan

dan kedalaman bahan pengajaran.

pengaruhnya terhadap perkembangan rohaniah anak terutama kepribadian dan

kemajuan pendidikanya, hal tersebut dimungkinkan karena semakin tinggi tingkat

pendidikan orang tua maka semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki

semakin luas dengan demikian maka anak dari keluarga berpendidikan akan

menghasilkan anak yang berpendidikan pula.

Atikah (2002: 17) mengutip pendapat Yusuf yang menyatakan bahwa kemiskinan

masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun kekayaan akan mempengaruhi

pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut senada pendapat Nasution dan Nurhalijah
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tu dalam proses

pendidikan sebaiknya masyarakat harus belajar dan mempertinggi pengetahuanya,

sebab semakin banyak yang diketahui masyarakat maka semakin banyak pula

yang diberikan kepada anak-anaknya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka tingkat pendidikan masyarakat

dalam suatu keluarga secara langsung atau tidak ada kaitanya dengan pendidikan

yang dicapai anak.

a. Kondisi Sosial Masyarakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau

situasi, sedangkan kondisi sosial masyarakat diartikan sebagai keadaan

masyarakat suatu negara pada saat tertentu (Kamus Umum Bahasa Indonesia,

2000: 502). Jadi kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan

keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan

keadaaan sosial.

Menurut Dalyono ia

lain yang mempengaruhi kita. Hal ini berarti bahwa lingkungan sosial juga

mempengaruhi pencapaian pendidikan anak. Kondisi sosial masyarakat

mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. (Ihsan, 2003: 10).

Kondisi sosial yang mempengaruhi individu dijelaskan Dalyono (2005: 133)

melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti

dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman dan pekerjaan.

secara tidak langsung melalui media masa baik cetak, audio maupun audio visual.

Selanjutnya juga dijelaskan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh pada
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proses dan hasil pendidikan adalah teman bergaul, lingkungan tetangga dan

aktivitas dalam masyarakat. (Dalyono, 2005: 246).

pendidikan yang cukup, terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber belajar

didalamnya akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan

perkembangan belajar generasi muda. Dalam hal ini di mana kondisi sosial  ini

berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka kondisi ini menjadi

pembatas pendidikan. Orang tua sebagai pendidik secara kodrati harus mampu

mengantisipasi pengaruh yang ada karena tidak semua pengaruh kondisi sosial

merupakan pengaruh yang baik.

Menurut Linton (2000: 42) kondisi sosial masyarakat mempunyai lima indikator

yaitu:

1. umur dan kelamin;

2. pekerjaan;

3. prestise;

4. famili atau kelompok rumah tangga; dan

5. keanggotaan dalam kelompok perserikatan.

Dari kelima indikator tersebut, hanya indikator umur dan kelamin yang tidak

terpengaruh oleh proses pendidikan, sehingga tingal empat indikator yang perlu

duikur tingkat perbaikanya, guna mengetahui tingginya manfaat sosial bagi

masyarakat.

Menurut Ahmed (2001: 41) manfaat dalam konteks sosial ekonomi bagi

masyarakat dari suatu program pendidikan adalah berupa perbaikan dalam hal

penghasilan, produktifitas, kesehatan, nutrisi, kehidupan keluarga, kebudayaan,
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rekreasi, dan partisipasi masyarakat. Perbaikan penghasilan dan sebagian

produktifitas, adalah merupakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perbaikan

dari sebagian produktivitas, kesehatan, makanan, kehidupan keluarga,

kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi adalah merupakan manfaat sosial bagi

mayarakat.

Agar anak dapat memperoleh pendidikan yang baik maka orang tua harus pandai

mengarahkan agar anaknya tidak terpengaruh apabila kondisi sosial mereka tidak

mendukung tercapainya pendidikan dengan baik.

Orang tua juga harus mengusahakan agar lingkungan sosial di sekitar dapat

dijadikan sebagai pendukung tercapainya pendidikan yang maksimal.

Keluarga merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat ketercapaian

pendidikan anak-anaknya, namun pendidikan keluarga tidak semata-mata

tergantung pada keluarga itu sendiri, oleh karena itu suatu keluarga tertentu hidup

berdampingan dengan keluarga-keluarga lain. Pengaruh keluarga lainya tidaklah

boleh dikesampingkan, demikian halnya dengan unsur-unsur lainya dalam

masyarakat, yang kesemuanya disebut sebagai kondisi sosial (Soekanto, 2002:

40).

Mengenai kondisi sosial ekonomi, Soekanto yang dikutip Zaenal Arifin (2002),

menjelaskan kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan

kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok

di mana kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan culture

activity, kemudian ia juga menjelaskan pula bahwa dalam semua masyarakat di

dunia baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan
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hidup antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status

kriteria dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat

sederhana, karena disamping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-

orang semua  yang dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun

ragamnya.

Sementara W.S Winke dalam Salim (2001: 100) menyatakan bahwa pengertian

kondisi sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang menunjukan pada

kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimilki, di mana

keadaan ini bertaraf  baik, cukup, dan kurang.

Selanjutnyan Mubyarto (2001: 12) berpendapat tinjauan sosial ekonomi

masyarakat meliputi aspek sosial, aspek sosial budaya,  dan aspek desa yang

berkaitan dengan kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan

peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa.

Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarat baru terjangkau bila

pendapatan rumah tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga

dan pengembangan usaha-usahanya.

Menurut pendapat Sajogyo (2000), dalam hubungan dengan pola berusaha tani,

perbedaan status seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh pola penguasaan

lahan, modal, teknologi, dan luasnya lahan pemiliknya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi sosial
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ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran

rata-rata yang berlalu umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan

patisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi sosial

ekonomi kaitanya dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan

hidup sehari-hari individu atau kelompok. Keadaan sosial masyarakat desa ini

dapat diukur sebagai berikut.

a) Interaksi sosial

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu tanpa

interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang

perorangan secara badaniah akan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial.

Pergaulan hidup baru akan terjadi bila orang-orang perorangan manusia bekerja

sama, saling berbicara untuk mencapai suatu tujuan bersama, maka dapat

dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses-proses sosial.

Interaksi yang berarti hubungan timbal balik dan sosial (sosius) berarti

masyarakat. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu

dengan individu, individu dengan kelompok, dn kelompok dengan kelompok.

Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua yaitu adanya kontak sosial dan adanya

komunikasi (Soesanto, 2001).

b) Kontak Sosial

Terjadinya kontak sosial tidak semata-mata tergantung dari tindakan, akan tetapi

tanggapan terhadap tindakan tersebut. Jadi kontak sosial tidak akan terjadi tanpa

ada tanggapan dari tindakan itu. Kata kontak sendiri berasal dari bahasa latin yaitu
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con atau cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyeluruh.

Menurut Soesanto (2002: 34) kontak sosial berlangsung dalam tiga bentuk yaitu:

1. antara orang perorangan, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang

baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia

menjadi anggota;

2. antara orang perorangan dengan kelompok; dan

3. antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainya.

Kontak sosial itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. kontak langsung, yaitu interaksi melalui gerak fisik organ prilaku seperti

berjabat tangan, bertatap muka (face to face); dan

2. kontak tidak langsung, artinya terjadi interaksi melalui perantara seperti

dengan tulisan dan telepon.

c) Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di

masyarakat, karena dengan komunikasi masyarakat tercipta dan terpelihara

kepentingannya. Dengan komunikasi pula manusia sebagai anggota suatu

masyarakat dapat menyampaikan pikiran dan perasaan baik dalam bentuk

lembaga-lembaga, pembicaraan, sikap kepada orang lain sebagai mitra

komunikasi, untuk keperluan hidupnya manusia perlu berkomunikasi. Apabila ada

manusia yang tidak dapat melaksanakan komunikasi itu adalah suatu kelainan.

Dalam hidup bermasyarakat mutlak diperlukan komunikasi. Tanpa komunikasi

maka akan sulit untuk bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada
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umumnya aktivitas komunikasi diidentifikasikan dengan aktivitas pendidikan,

karena dalm proses komunikasi akan terjadi proses belajar seperti tukar menukar

pengetahuan.

Dengan adanya komunikasi, sikap dan perasaan suatu kelompok orang atau orang

perorangan akan dapat diketahui oleh kelompok atau orang lain yang kemudian

dijadikan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukan. Komunikasi

sendiri diartikan bahwa seseorang memberikan tafsiran pada prilaku orang lain

(yang berwujud pembicaraan, gerakan badaniah atau sikap), perasaan-perasaan

apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu

(Soesanto, 2003: 55). Komunikasi pada masyarakat desa pada dasarnya lebih

bersifat personal, saling kenal mengenal, bertatap muka langsung (face to face)

dan terlihat lebih akrab.

d) Kelompok Sosial

Manusia pada dasarnya adalah sebagai mahluk sosial yang selalu memerlukan

orang lain, sehingga manusia sangat memerlukan manusia lain dalam berbagai

hal, kemudian manusia membentuk suatu kelompok sosial yang dinamakan

kelompok sosial.

Kelompok sosial adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai

hubungan dan berinteraksi, dimana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan

bersama (Abdul Syani, 2003: 98). Kelompok masyarakat lahir karena sifat dasar

manusia yang selalu ingin hidup bersama dengan sesamanya dan ingin menyatu

dengan alam sekitar.
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Menurut Maslow kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu:

1. kelompok primer (primary group) adalah kelompok yang besar sekali

pengaruhnya terhadap individu dan dalam prakteknya saling melengkapi; dan

2. kelompok skunder (secondary group) ini lebih menekan pada rasa saling

menyayangi seperti keluarga, ketetanggaan dan kelompok persahabatan.

merupakan unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau

saling berkomunikasi.

Menurut F. Jansen dalam Yayuk Yuliati (2003: 188) menyebutkan ada beberapa

kumpulan di desa meliputi lima perkumpulan yaitu:

1. perkumpulan kesenian;

2. perkumpulan gotong royong;

3. perkumpulan serikat tani; dan

4. perkumpulan buruh.

Berdasarkan pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa kelompok sosial adalah

kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dari berinteraksi, di mana

dapat mengakibatkan tumbuhnya perasan bersama dan memilki tujuan bersama.

Pada masyarakat petani Desa Srigading ini bentuk kelompok sosial salah satunya

adalah kelompok tani. Kelompok tani ini mempunyai fungsi yaitu:

1. sebagai pengontrol anggota tani;

2. koordinator penyalur pinjaman dari pabrik, seperti pupuk dan biaya

perawatan;
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3. pengatur dalam segala urusan yang berhubungan dengan petani dengan

pabrik; dan

4. sarana dalam bagi hasil panen.

e) Nilai Sosial

Manusia adalah mahluk yang dalam kehidupannya selalu ada peraturan dibentuk

secara bersama oleh manusia itu sendiri, yang fungsinya sebagai patokan dan

bahan acuan dalam berbuat sesuatu, sehingga timbul suatu masyarakat yang

teratur.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (Abdulsyani, 2001: 49) disebutkan bahwa nilai

diartikan sebagai berikut.

1. Harga (dalam arti taksiran harga).

2. Harga sesuatu, jika diukur atau ditukar dengan yang lain.

3. Angka kepandaian.

4. Kadar, mutu.

5. Sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.

Nilai sosial yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal sebagai

berikut.

1. Penerapan nilai agama dalam keluarga.

2. Aplikasi nilai agama dalam keluarga.

3. Nilai anak dalam keluarga, nilai anak dalam penelitian ini yaitu:

a. apakah anak jadi beban dalam keluarga, karena mengingat akan

kebutuhannya, pendidikannya  yang menjdi tanggungan orang tua;

b. Apakah anak jadi sumber daya, yaitu anak sebagai penghasil dan dapat

membantu orang tua dalam mencari nafkah; dan
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c. Bagaimana orientasi terhadap masa depan anak.

Indikator variabel kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Srigading, dapat

dilihat sebagai berikut.

A. Interaksi sosial, yang diukur adalah sebagai berikut.

1. Interaksi kepala keluarga dalam keluarga yaitu:

a. apakah dalam mengambil keputusan selalu diadakan musyawarah untuk

kata mufakat yang melibatkan anggota keluarga;

b. apakah komunikasi antara anak dan orang tua (bapak dan ibu) berjalan

dengan baik;

c. Bagaimanakah frekuensi interaksi dalam keluarga; dan

d. Apakah dalam keluaga sering terjadi konflik.

2. Interaksi dalam kelompok masyarakat yaitu:

a. pada saat terjadinya; dan

b. sifat interaksi dalam kelompok masyarakat.

B. Nilai sosial yang diukur yaitu:

a. penanaman nilai agama dalam keluarga, apakah nilai-nilai agama yang

diterapkan;

b. nilai anak dalam pandangan orang tua;

c. orientasi masa depan anak, bagaimanakah orientasi masa depan anak; dan

d. tingkat pendidikan kepala keluarga.
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Indikator variabel kehidupan ekonomi masyarakat, yang dilihat adalah sebagai

berikut.

1. Kepemilikan rumah tempat tinggal, yang diukur yaitu:

a. kepemilikan rumah;

b. bentuk rumah dapat dilihat permanen, semi permanen, sederhana; dan

c. kepemilikan alat rumah tangga seperti mobil, motor, tv, dan alat-alat

elektronik lainya.

2. Kekayaan lain yang dimiliki.

3. Luas tanah garapan, yaitu:

a. luas lahan sempit dengan ukuran antara 0,10 1,00 hektar;

b. luas lahan sedang dengan ukuran antara 1,00 2,00 hektar; dan

c. luas, dengan ukuran > 2,00 hektar.

3. Jenis pekerjaan sampingan yaitu:

a. wiraswasta, yang dimaksud wiraswasta dalam penelitian ini adalah buka

warung, tukang es, dan tukang sayuran keliling.

b. beternak, dalam penelitian ini yang dimaksud beternak adalah mereka

yang memiliki ternak sendiri dan mereka yang maroh (sistem bagi hasil).

c. buruh bangunan, yang termasuk buruh bangunan dalam penelitian ini

adalah tukang kayu, tukang bata, dan tukang sumur.

C. Pendapatan kepala rumah tangga

1. Pendapatan pokok, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan

kepala rumah tangga hasil dari hasil bertani.

2. Pendapatan sampingan yaitu pendapatan bukan hasil dari  hasil bertani.
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3. Pemenuhan kebutuhan pokok diukur dari:

a. Pemenuhan kebutuhan primer; dan

b. pemenuhan kebutuhan skunder.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2001: 21) keadaan ekonomi

adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada

posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan

seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Menurutnya pula ada ciri-ciri keadaan sosial ekonomi yaitu:

1. lebih berpendidikan;
2. mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan,

fretise, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan;
3. mempunyai tingkat mobilitas keatas lebih besar;
4. mempunyai ladang luas;
5. lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk;
6. mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit; dan
7. pekerjaan lebih spesifik.

Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah

kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi

masyarakat  baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi

keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-uasahanya (Mubyanto: 2001).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan yang berkenaan dengan kondisi

ekonomi masyarakat desa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Rumah adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan memiliki

rumah maka seseorang akan mempunyai tempat berteduh dari hujan dan panas
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serta dengan memiliki rumah maka kehidupan keluarga dan anak-anak akan

terbina.

Mulyanto Sumardi (2001: 94) berpendapat bahwa tingkat pendapatan seseorang

mempunyai hubungan yang erat dengan tipe rumah yang mereka tempati. Ini

berarti semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar kemungkinan untuk

menempati rumah yang permanen. Keadaan rumah seseorang merupakan salah

satu faktor untuk menentukan kepemilikan rumah tersebut. Jadi dalam

menentukan kepemilikan rumah ditentukan oleh pendapatan yang dimiliki oleh

masyarakat petani Desa Srigading.

Kepemilikan rumah dapat diukur sebagai berikut:

1. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal.

Status pemilikan rumah tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah dan

pekarangan sebagai tempat tinggal keluarga dapat dikriteriakan yaitu:

a. rumah milik sendiri;

b. rumah menyewa, yaitu rumah dan pekarangan milik orang lain dengan

imbalan sebagai uang sesuai dengan kesepakatan bersama antara si

penyewa dan si pemilik;

c. rumah magersari, yaitu rumah milik sendiri yang didirikan di atas

pekarangan orang lain; dan

d. rumah menumpang, yaitu rumah dan pekerjaan yang digunakan sebagai

tempat tinggal tersebut adalah milik orang lain, tanpa ada imbalan apapun.

2. Bentuk Rumah
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Bentuk rumah mencirikan keadaaan ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat

ekonomi seseorang, maka semakin bagus bentuk rumah yang dimilikinya. Bentuk

rumah dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi rumah permanen, rumah semi

permanen, dan rumah sederhana.

3. Pemilikan Alat Rumah Tangga

pemilikan alat rumah tangga ini dapat mencirikan bahwa seseorang dikategorikan

mampu dan tidak mampu tingkat ekonominya, pemilikan alat rumah tangga ini

dapat diukur dari kepemilikan barang-barang elektronik.

2) Luasnya Lahan (tanah) Garapan

Lahan garapan sangat penting artinya bagi masyarakat desa terutama bagi petani,

karena penghasilan utamanya berasal dari pertanian yang diolahnya. Luas

sempitnya lahan yang dimiliki akan berpengaruh pada hasil produksi dan

pendapatan masyarakat desa yang didapat dari sektor pertanian. Hal ini sesuai

dengan pendapat Sumitro (2003: 119), bahwa semakin luas lahan garapan maka

semakin besar pendapatan masyarakat desa terutama masyarakat petani.

Menurut Sayogyo (2001: 103) berpendapat bahwa semakin luas usaha tani, makin

besar prosentase penghasilan keluarga. Hal ini didukung juga dengan pendapat

Sumitro Djoyohadikusumo dalam Evi Susanti (2004: 20) mengemukakan bahwa

luas lahan garapan yang terlalu sempit serta terpecahnya luas lahan antara

beberapa bagian yang tidak terkumpul di suatu tempat sangat melemahkan

kedudukan petani. Dengan demikian akan menyebabkan ekonomi pokok untuk

tingkat pendapatan begitu rendah.



45

Menurut Arsyad yang dikutip Zaenal Arifin (2002), luas lahan adalah jumlah

sawah, pekarangan, dan ladang yang digarap selama satu tahun dihitung dalam

satuan hektar (ha). Luas lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas

lahan pada masyarakat petani yang ditanami padi (luas lahan keseluruhan petani

padi).

Sajogyo Sumodiningrat (2003), membedakan petani menurut golongan pemilikan

lahan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. golongan petani guram dan buruh tani yaiu dengan kepemilikan lahan antara

0,25 hektar, dan ini termasuk golongan petani sangat miskin;

2. golongan petani kecil dengan kepemilikan lahan antara 0,25 0,50 hektar, dan

ini termasuk dalam petani miskin; dan

3. golongan petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 0,50 hektar, dan

ini termasuk dalam petani cukupan.

Dari pendapat tersebut jelas bahwa luas lahan memegang peranan penting

terhadap besarnya penghasilan atau pendapatan petani. Maka jelaslah bahwa luas

lahan memegang peranan penting terhadap besarnya penghasilan petani di dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Pendapatan Kepala Keluarga Masyarakat

Pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan

kehidupan suatu keluarga petani, yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan

masyarakat yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari

lahan (tanah) atau usaha lainya, maka semakin tinggi pemenuhan kebutuhan

pokok dari anggota masyarakat tersebut.
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Menurut Pringgodigdo yang dikutip Zaenal Arifin (2002), bahwa pendapatan

(income) biasanya berupa sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih

dari hasil jerih payahnya.

Selanjutnya menurut pendapat Masri Singarimbun (2002: 24), bahwa pendapatan

adalah gambaran yang lebih tepat tentang ekonomi masyarakat, pendapatan

ekonomi keluarga yang merupakan jumlah dari seluruh pendapatan dan kekayaan,

dipakai untuk membagi ekonomi keluarga ke dalam tiga kelompok yaitu

pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi.

Dari kedua pendapat itu jelas bahwa pendapatan tidak hanya berupa uang tetapi

juga berupa barang dan jasa serta sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu

keluarga tertentu. Pendapatan yang dimaksud disini adalah seluruh penerimaan

baik berupa barang atau uang dari pihak lain atau hasil sendiri, dengan jalan

menilainya dengan uang atau harga yang berlaku pada saat ini.

Aktivitas masyarakat untuk mengolah lahan sawah tersebut adalah dengan

membuat parit-parit besar maupun kecil yang fungsinya untuk mengendalikan air

yang menggenang pada areal sawah tersebut, untuk pembuatan parit-parit besar

biasanya mereka lakukan dengan bergotong royong. Dengan adanya parit-parit

tersebut masyarakat dapat menanam tanaman seperti sayur-sayuran, dan tanaman-

tanaman yang dapat bernilai ekonomi. Mereka menanam tanaman tersebut dengan

terlebih dahulu membuat suatu gundukan-gundukan yang telah ditinggikan,

setelah dibuat gundukan mereka menanam di atas gundukan lahan pertanian.

Masyarakat dalam mewujudkan keadaan sosial ekonomi yang baik harus memiliki

sikap-sikap yang harus dipertahankan agar apa yang diinginkan dapat tercapai,
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seperti sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, sanggup berjuang

dengan gigih untuk menyiapkan lahan-lahan berpotensi menghasilkan, sanggup

menerapkan sistem pengelolaan lahan dan dapat memilih tanaman apa yang lebih

menguntungkan untuk diusahakan, dan sanggup membangun sarana parit-parit

untuk mengatur sistem dan pengendalian pengairannya.

4) Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Pemenuhan kebutuhan pokok merupakan hal yangg sangat penting bagi

kelangsungan hidup manusia, untukk itu pemenuhan kebutuhan pokok ini perlu

perlu diusahakan dan disediakan agar terpenuhi. Kebutuhan pokok adalah

kebutuhan dasar bagi manusia yang mencakup kebutuhan pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pengembangan diri.

Diana Conyers (2002: 34) mengemukakan mengenai kebutuhan dasar sebagai

berikut.

1. Adanya konsumsi bahan-bahan pokok seperti pangan, sandang, papan yang

dapat dijangkau oleh setiap orang.

2. Adanya pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih yang setiap

orangmempunyai hak yang sama.

3. Adanya hak untukk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program

yang berpengaruh terhadap pengenbangan diri.

Masyarakat untuk mengukur pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dapat

memenuhi standar pokok yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti

dijelaskan Muljanto Sumardi (2001: 23) berikut ini.
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menetapkan sembilan bahan pokok yaitu beras, ikan asi, minyak goreng, gula

Dasr menghitung bahan pokok keluarga dapat dipakai pedoman perhitungan

kenutuhan pokok minimal per kapita/tahun yang dikemukakan oleh Totok

Mardikanto (2001: 54) berikut ini.

pokok yang meliputi kebutuhan beras 140 kg, di samping itu untuk kebutuhan

ikan asin15 kg, gula pasir 15 kg, gula pasir 3,5 kg, tekstil kasar 4m, minyak tanah

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat sembilan bahan pokok minimum

yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari kebutuhan

beras, ikan asin, gula pasir, tekstil kasar, minyak tanah, minyak goreng, garam,

sabun, dan kain batik yang diukur dalam satuan rupiah, untuk mempermudah dan

memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan minimum  per

kapita/tahun tersebut akan diperhitungkan berdasarkan nilai atau harga pasar yang

berlaku pada saat penelitian di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai

Kabupaten Lampung Timur.

Kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting

untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan pokok manusia salah satunya adalah

berupa kebutuhan pangan, tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat melalui

kebutuhan pangan, karena kebutuhan pokok yang gizinya terpenuhi atau cukup

adalah keluarga yang memiliki pendapatan yang tinggi, oleh karena itu

pemenuhan kebutuhan pokok ini perlu diusahakan dan disediakan agar dapat
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terpenuhi secara wajar.

Menurut Daan Dimana dalam Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2005:

300) bahw

perumahan, sandang serta barang-barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan,

dan transportasi, lebih lanjut lagi kebutuhan pokok dapat dibedakan menjadi dua

jenis yaitu kebutuhan primer dan skunder.

Mulyanto Sumardi dan Han Pieter Evens dalam Popy Meylina (2004: 18)

mendefinisikan kebutuhan pokok adalah kebutuhan akan bahan makanan,

perumahan, sandang, serta barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan

partisipasi. Lebih lanjut lagi dikatakan kebutuhan manusia hidup dibedakan atas

dua jenis kebutuhan yaitu primer dan skunder. Kebutuhan primer adalah yang

paling utama untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, pakaian dan

perumahan, sedangkan kebutuhan skunder adalah kebutuhan yang diperlukan

untuk melengkapi kebutuhan primer.

Menurut Totok Mardikanto (2000) kriteria pemenuahan kebutuhan pokok adalah

sebagai berikut.

a. Terpenuhinya apabila pengeluaran per rumah tangga per bulan lebih besar

atau sama dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum per rumah tangga

per bulan, pemenuhan kebutuhan per rumah tangga perbulan dihitung dengan

cara mengalikan standar pemenuhan kebutuhan pokok per rumah tangga per

bulan dengan banyaknya jiwa dalam rumah tangga kemudian dibagi 12 bulan.
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b. Tidak terpenuhinya apabila pengeluaran perumah tangga per bulan lebih kecil

dari pemenuhan pokok minimum per rumah tangga per bulan dihitung dengan

cara mengalikan standar pemenuhan kebutuhan pokok per rumah tangga

dengan besarnya jiwa dalam rumah tangga kemudian dibagi 12 bulan.

Berdasarkan pendapat tersebut, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok rumah

tangga yang dalam penelitian ini adalah kebutuhan pokok makan dan non makan.

Adapun tingkat kebutuhan pokok dapat digolongkan menjadi dua yaitu,

kebutuhan yang dapat terpenuhi dan yang tidak terpenuhi.

Kebutuhan dapat terpenuhi apabila rata-rata pengeluaran pemenuhan kebutuhan

pokok perkapita perbulan. Kebutuhan tidak terpenuhi apabila rata-rata

pengeluaran kebutuhan pokok per kapita per bulan pada rumah responden kurang

dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan, ini tergantung pada jumlah jiwa

pada setiap rumah tangga responden.

5) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam upaya untuk

meningkatkan pengetahuan penduduk, karena pada pembangunan sekarang ini

sangat diperlukan partisipasi dari penduduk yang terdidik dan terampil agar dapat

berpartisipasi penuh dalm pembangunan. Pendidikan adalah daya upaya untuk

memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani manusia agar dapat menunjukkan

kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dari penghidupan yang selaras dengan

alamnya dan masyarakat serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagian

setinggi-tingginya.

S. Soesanto (2002: 144) berpendapat bahwa melalui pendidikan bagi individu
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yang berasal dari masyarakat miskin terbukalah kesempatan baru untuk

menemukan suatu lapangan baru yang memberikan hasil yang lebih tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan merupakan

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses

pengertian sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat

dan kebudayaan.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 (pasal 31) dijelaskan bahwa jalur

pendidikan terdiri atas jalur pendidika formal, nonformal dan informal yang dapat

saling melengkapi dan memperkaya.

S. Soesanto (2004: 144) berpendapat bahwa melalui pendidikan bagi individu

yang  berasal dari masyarakat miskin terbukalah kesempatan baru untuk

menemukan suatu lapangan baru yang memberikan hasil yang lebih tinggi.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan

pembangunan nasional, karena dalam pembangunan nasional itu diperlukan

manusia-manusia yang berkualitas dalam segala hal. Dari sini dapat dilihat betapa

pentingnya pendidikan, tetapi tidak semua manusia dapat mengenyam pendidikan.

Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah ekonomi.

Masyarakat yang ekonominya tidak mampu maka sulit untuk mendapatkan
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pendidikan. Apalagi tingkat pendidikan tinggi, karena untuk mencapai tingkat

pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari penjelasan di

atas penulis ingin mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Srigading,

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Tingkat pendidikan

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama pendidikan sekolah yang telah

dicapai oleh masyarakat.

H. Ombas (dalam St. Vembrianto, 2001: 23), seorang ahli rencana pendidikan,

mengklasifikasikan jenis pendidikan menjadi tiga sebagai berikut.

1. Pendidikan informal

Pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan

sadar dilakukan sejak seseorang lahir sampai mati, di dalam keluarga, dalam

pekerjaan, ataupun pengalaman sehari-hari.

2. Pendidikan formal

Dikenal dengan pendidikan sekolah, yang teratur dan bertingkat, serta

mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.

3.  Pendidikan nonformal

Pendidikan yang teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi tidak mengikuti

peraturan-peraturan yang tetap dan kuat.

Pendidikan formal sulit untuk diukur tingkatanya dan tidak terdapat ketetapan

yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat pendidikan formal.

Pendidikan nonformal dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial,
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dan strata pandidikan, di samping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-

masalah kemanusiaan yang mendesak.

Dengan demikian pendidikan nonformal yang digunakan sebagai indikator untuk

menentukan tingkat pendidikan adalah klasifikasi tingkat pendidikan formal yang

telah dilalui seseorang. Tingkat pendidikan formal adalah tingkat pendidikan yang

telah ditempuh oleh seseorang melalui jenjang pendidikan sekolah, yang meliputi

tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, Sarjana Muda, dan Sarjana.

Pendidikan formal atau pendidikan sekolah adalah salah satu program dari

pemerintah yang dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan, seperti

pencanangan wajib belajar.

Selanjutnya Notonegoro (2003: 42) membedakan tingkat pendidikan sebagai

berikut.

1. Pendidikan Pra-Sekolah, yang dibedakan menjadi lembaga pendidikan taman

kanak-kanak, di mana masa asuhnya adalah 3 tahun.

2. Pendidikan Dasar (SD), di mana masa belajarnya adalah 6 tahun.

Pendidikan Menengah Pertama (SMP), baik umum maupun kejuruan, dengan

masa belajar 3 tahun.

3. Pendidikan Menengah Atas (SMA),  baik umum maupun kejuruan, dengan

masa belajar 3 tahun.

4. Pendidikan Tinggi (Akademi, Institut, Universitas), pada lembaga pendidikan

tinggi, dengan lama belajar tergantung dari masing-masing mahasiswa.
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh J. Simandjuntak (2003) pendidikan yang

telah ditempuh oleh seseorang melalui jenjang pendidikan sekolah seperti tamat

SD, tamat SMP. tamat SMA, dan tamat Sarjana.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan

merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional,

karena dalam pembangunan nasional itu diperlukan  manusia-manusia yang

berkualitas dalam segala hal. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya pendidikan,

tetapi tidak semua manusia dapat mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan

salah satu penyebabnya adalah kondisi sosial  ekonomi. Masyarakat yang

ekonominya tidak mampu maka akan sulit untuk mendapatkan pendidikan,

apalagi tingkat pendidikan tinggi, karena untuk mencapai tingkat pendidikan

tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Dalam pelaksanaanya terdapat tingkatan dalam pendidikan, tingkatan atau jenjang

pandidikan adalah suatu tahap yang harus dilakukan dalam pendidikan kelanjutan

yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasaan

dan kedalaman bahan pengajaran. (Depdikbud, 2000: 17).

Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 (Pasal 14) Jenjang pendidikan formal

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan dasar

berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

sederajat. Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas

program pendidikan enam tahun di SD dan tiga tahun di SMP (Umar Tirtarahardja

(2003: 254).
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Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasaah Aliyah

Kejuruan (MAK), dan bentuk lain yang sederajat. Undang-Undang Sisdiknas

2003 (Pasal 18).

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan

Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Undang-Undang Sisdiknas

2003 (Pasal 19).

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang berfungsi sebagai

pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar

masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat dalam bentuk

kegiatan belajar secara mandiri. Keluarga adalah lingkungan pertama pendidikan

bagi anak. (Ihsan, 2003: 17). kemampuan keluarga untuk memberikan berbagai

pendidikan terbatas karena orang tua tidak mampu memberikan pendidikan

selanjutnya dalam bentuk berbagai kecakapan ilmu.

Menurut Notonegoro (2001: 42) membedakan tingkat pendidikan yaitu:

1. pendidikan Pra-Sekolah, yang dibedakan menjadi lembaga pendidikan taman

kanak-kanak, dimana masa asuhnya adalah 3 tahun;

2. pendidikan Dasar (SD), dimana masa belajarnya adalah 6 tahun;

3. pendidikan Menengah Menengah Pertama (SMP), baik umum maupun

kejuruan, dengan masa belajar 3 tahun;
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4. pendidikan Menengah Atas (SMA), baik umum maupun kejuruan, dengan

masa belajar 3 tahun; dan

5. pendidikan Tinggi (Akademi, Institut, Universitas), pada lembaga Pendidikan

Tinggi, dengan lama belajar tergantung dari mahasiswa.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Piyaman Abdul Aziz (2001),

Sekolah seperti tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat Sarjana Muda, dan

Sarjana.

Pendidikan sekolah sangat diperlukan untuk mencapai sumber daya yang

berkualitas. Dalam Pembangunan yang mengarah pada era Industrialisasi perlu

dikembangkan suatu model (sistem) pengelolaan pembangunan sumber daya

manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka untuk

dapat memasuki lapangan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan,

sehingga perlu ditetapkan mutu ketrampilan kerja pada jenjang jabatan atau

produksi. (Tirtarahardja, 2000: 173).

Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya antara lain  dengan

pendidikan formal atau pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dasar Sembilan tahun

merupakan salah satu cara  atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk

memenuhi tuntutan dunia kerja. Persyaratan dunia kerja yang dituntut dunia kerja

semakin meningkat sehingga dengan basis pendidikan dasar sembilan tahun

tentunya lebih baik.

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan

bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Pendidikan yang tinggi tidak
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mudah didapat bagi anak, terutama di daerah pedesaan, banyak faktor yang

menyebabkan hal tersebut antara lain berasal dari orang tua.

Zamroni (2000: 48) menjelaskan bahwa faktor orang tua dalam keberhasilan
belajar anaknya sangat dominan. Banyak peneliti baik dari dalam maupun dari
luar negeri menemukan kesimpulan tersebut. Faktor orang tua dapat dikatagorikan
ke dalam dua variabel, Variabel struktural dan variabel proses. Yang
dikatagorikan variabel struktural antara lain latar belakang status ekonomi,
pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua. Sedangkan variabel proses
adalah perilaku orang tua dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada
anaknya dalam belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pendidikan sangat penting, mengingat

tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Tingkat

pendidikan di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur masih tergolong rendah, hal ini terjadi karena keadaan ekonomi

masyarakat yang rendah, sehingga banyak masyarakat yang tidak melanjutkan

sekolah bahkan tidak bersekolah sama sekali.

6) Tingkat Pengangguran

Jika seseorang memiliki tingkatan pendidikan yang rendah maka akan

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Dengan kondisi

pendidikan yang rendah tersebut maka akan banyak jumlah pengangguran yang

ada di masyarakat tersebut.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama

sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari

para kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu
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menyerapkan. Pengagguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian

karena dengan adanya pengangguran produktifitas dan pendapatan masyarakat

akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran lainnya dapat dihitung dengan cara membandingkan

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam

persen. Ketiadaan pendapatan pengangguran harus mengurangi pengeluaran

konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat di desa. Pengangguran berkepanjangan juga dapat

menimbulkan efek psikologi yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan

politik keamanan dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi.

Jenis-jenis pengangguran menurut Nur Wahid (2000: 45) sebagai berikut.

1. Friksional / Frektional Unemployment, adalah pengangguran yang sifatnya

sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi

geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Struktural / Structural unemployment, adalah keadaan di mana penganggur

yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang

ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu  perekonomian

daerah dapat meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang

memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Musiman / Seasonal Unemployment, adalah keadaan menganggur karena

adanya fluktuasi kenyataan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan

seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang memanen
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musim tanam, pedagang durian menanti musim durian.

4. Siklikal, adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun

siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada

penawaran kerja.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa jenis pengangguran

masyarakat di Desa Srigading tergolong Struktural atau Structural

unemployment.

Hal ini disebabkan karena Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

pembuka lapangan pekerjaan. Karena rata-rata masyarakat di Desa Srigading

berpendidikan rendah yaitu mayoritas hanya lulusan SD.

3. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan mahluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan

sesamanya serta alam lingkungan desa dengan menggunakan pikiran, naluri,

perasaan, keinginan. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan

lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan dalam hubungan

berkesinambungan oleh suatu masyarakat.

Menurut Soejono (2000) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan

menghasilkan kebudayaan.

Menurut Karl Mark (2001) masyarakat adalah suatu stuktur yang menderita suatu

ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara

kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Emile Durchim (2002) masyarakat adalah suatu kenyataan objektif
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pribadi yang merupakan anggotanya.

Menurut Paul Horton (2002) masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif

mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu

wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar

kegiatan ke dalam kelompok atau kumpulan manusia.

Menurut Soekanto (2000) alam masyarakat setidaknya memuat unsur-unsur

sebagai berikut.

1. Beranggotakan minimal dua orang.

2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

3. Berhubungan oleh waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru

yang saling berkomunikasi dan membuat aturan hubungan antara anggota

masyarakat.

4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta

keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Menurut Marion Levi diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar

sekumpulan manusia bisa dikatakan atau disebut sebagai masyarakat yaitu:

1. ada sistem tindakan utama

2. saling setia pada sistem tindakan utama

3. mampu bertahan dari masa hidup seseorang anggota

4. sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi

manusia.

Menurut Ferdinan Tonies Masyarakat pedesaan adalah masyarakat gemeinschaft
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(paguyuban), dan paguyuban menyebabkan orang kota menilai sebagai

masyarakat yang tenang, humoris, damai.

Sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan dikenal berbagai macam gejala

diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Konflik (pertengkaran)

Pertengkaran terjadi biasanya berdasarkan pada masalah sehari-hari di rumah

tangga dan sering menjalar ke luar rumah tangga, sedang sumber banyak

pertengkaran itu berkisar pada masalah kedudukan, gengsi, dan perkawinan.

b. Kontroversi (pertentangan)

Pertentangan ini bisa disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan

(adat-istiadat), psikologi atau dalam hubungannya dengan guna-guna (blakc

magic).

c. Kompetisi (persaingan)

Masyarakat pedesaan adalah manusia yang mempunyai sifat sebagai manusia

biasa dan mempunyai saingan dengan manifestasi sebagai sifat ini. Oleh karena

itu maka wujud persaingan itu bisa positif dan bisa negatif.

d. Kegiatan masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan mempunyai penilaian yang tinggi terhadap mereka yang

dapat bekerja keras tanpa bantuan orang lain.

Sistem nilai budaya masyarakat petani yaitu:

a. pada dasarnya para petani menganggap bahwa hidupnya sebagai sesuatu hal

yang buruk, penuh dosa, kesengsaraan, tetapi mereka menyadari bahwa

kebutuhan harus dihadapi sebaik-baiknya dengan penuh usaha dan ikhtiar.

b. masyarakat beranggapan bahwa bekerja untuk hidup dan kedudukan jika



62

perlu.

c. masyarakat berorientasi masa sekarang, kurang memperdulikan masa depan

dan berharap datangnya kembali sang ratu adil yang membawa kekayaan bagi

mereka.

d. masyarakat menganggap bencana harus diterima dan menyesuaikan diri

dengan alam, kurang adanya usaha untuk menguasainya.

e. untuk menghadapi masalah masyarakat bergotong-royong.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah

ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana

melalui saling berinteraksi. Adanya prasarana untuk berinteraksi memang

menyebabakan bahwa masyarakat dari suatu kolektif manusia itu akan saling

berinteraksi, sebaliknya adanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti

bahwa masyarakat dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar berinteraksi.

Kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat yaitu

kategori sosial, golongan sosial, komunitas kelompok, dan perkumpulan.

Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya suatu

ciri atau suatu kompleks ciri-ciri obyektif yang dapat dikenakan kepada manusia-

manusia. Ciri-ciri obyektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori

sosial itu datang sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu

maksud praktis tertentu. Misalnya, dalam suatu masyarakat suatu negara

ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori warga di bawah 18 tahun, dan

kategori warga di atas 18 tahun, dengan maksud untuk membedakan antara warga
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negara yang mempunyai hak pilih dan tidak mempunyai hak pilih dalam

pemilihan umum. Dengan demikian tidak hanya pemerintah suatu negara atau

pemerintah suatu kota saja yang dapat mengadakan berbagai macam

penggolongan seperti itu terhadap warga masyarakat, tetapi peneliti dapat juga

misalnya mengadakan berbagai macam penggolongan terhadap penduduk dari

masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya tanpa disadari oleh mereka yang

bersangkutan, untuk keperluan analisanya. Suatu kategori sosial biasanya juga

tidak terikat oleh kesatuan adat, sistem nilai, atau norma tertentu, suatu kategori

sosial tidak mempunyai lokasi dan juga tidak mempunyai organisasi.

Suatu golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh

suatu ciri tertentu, bahkan sering kali ciri itu juga dikenakan kepada mereka oleh

pihak luar kalangan mereka sendiri, walaupun demikian suatu kesatuan manusia

yang disebut golongan sosial itu mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu dapat

disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respon atau reaksi

terhadap caranya pihak luar memandang golongan sosial atau mungkin juga

karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, sistem norma, dan

adat-istiadat tertentu.

Suatu golongan sosial dapat juga timbul karena pandangan negatif dari orang-

orang lain di luar golongan itu, walaupun konsep golongan sosial dapat dibedakan

dari konsep kategori sosial karena ada tiga syarat mengikat lagi, yaitu sistem

norma, rasa identitas sosial, dan kontinuitas, namun konsep golongan sosial itu

sama dengan konsep kategori sosial dan tidak memenuhi syarat untuk disebut

sebagai masyarakat. Hal ini disebabkan karena ada suatu syarat pengikat

masyarakat yang tidak ada pada keduanya.
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Suatu kelompok atau group juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi

syarat-syaratnya, dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan

adanya kontinuitas, dengan adanya adat-istiadat serta sistem norma mengacu

interaksi itu,  serta adanya rasa identitas yang mempersatukan semua angota tadi,

di samping ketiga ciri tadi, suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok juga

mempunyai ciri tambahan, yaitu organisasi dan sistem pimpinan. adapun kota dan

desa yang mempunyai organisasi dan sistem pimpinan, tetapi suatu kota atau desa

tidak bisa disebut kelompok.

Menurut Soekanto (2000: 107) masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama

manusia yang memiliki ciri-ciri pokok yaitu:

a. manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup

bersama minimal dua orang;

b. bergaul dalam jangka waktu yang lama;

c. adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan;

d. adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan berprilaku; dan

e. menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Sementara Abu Ahmad dalam Abdulsyani  (2002: 32) menyatakan bahwa

masyarakat harus mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. harus ada pengumpulan manusia yang banyak, bukan pengumpulan

binatang.

2. telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu.

3. adanya aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengatur mereka untuk

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Menurut Abdulsyani (2001: 30) masyarakat diartikan sebagai community, dapat

dilihat dari dua sudut pandang.
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Pertama, memandang community sebagai suatu status, artinya community

terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia

akan menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat, sehingga dapat

pula sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan

wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan

sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul sebagai akibat dari adanya

pergaulan hidup atau kehidupan bersama manusia.

Kedua, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut

suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar

manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan dan

tujuan yang sifatnya fungsional.

Selanjutnya Maurice Duvergar dalam Abdulsyani (2000: 31) memberikan politik

yang digunakan untuk mendefinisikan masyarakat. Menurutnya sangat sulit

memberikan definisi yang tepat bagi masyarakat dalam istilah politik.

Berkaitan dengan ini Auguste Comte dalam Abdulsyani (2001: 31) mengatakan

bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan

realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukum dan pola

perkembangan tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas

bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu

berbuat banyak dalam kehidupan.

Hassan Shady (2003: 32) mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan

sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya

bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Dengan demikian istilah masyarakat di atas, menunjukkan adanya sekelompok
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orang yang saling berinteraksi satu sama lain dan terikat oleh suatu rasa identitas

bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama dan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hal tersebut definisi mengenai konsep masyarakat adalah kesatuan

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang

bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

4. Pengertian Desa

Menuru R. Bintaro dalam I Nyoman Bertha (2002: 26) desa adalah suatu

perwujudan geografi yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis,

politis dan cultural yang terdapat di situ dalam hubunganya dan pegaruh timbal

balik dengan daerah-daerah lain.

Dari sudut pergaulan hidup P. Bouman dalam I Nyoman Bertha (2002: 26)

mengemukakan definisi desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan

bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal,

kebanyakan yang termasuk di dalamnya  hidup dari pertanian, perikanan dan

sebagainya. Usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam,

dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat,

ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Ditinjau dari sudut hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib

pemerintah, I Nyoman Bertha (2002: 27) menyebutka bahwa desa diberi batasan,

aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat

hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan

pemerintah yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang

melingkupinya.
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut membuktikan betapa macam-macam

sudut pandang yang bisa dilakukan terhadap pengertian desa, dan ditambah lagi

tentang istilah desa sendiri. Istilah-istilah desa yang ada misalnya, di Aceh

dipakai istilah gampong, Minangkabau dengan istilah Nagari, di Lampung

dinamakan Dusun atau Tiuh.

Menurut Sutarjo Kartodikusumo (2000) desa adalah suatu kesatuan hukum di

mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintah sendiri.

Menurut Bintaro (2001) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi,

sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah),

dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Paul Landis (2002) desa adalah penduduknya yang kurang dari 2500

jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antara ribuan jiwa.

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum sangat

dipengaruhi alam seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan

pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

4. Sistem kehidupannya berkelompok.

5. Termasuk ke dalam masyarakat homogen dalam hal mata pencaharian, agama.

6. Homogenitas sosial.

7. Hubungan primer.

8. Kontrol sosial yang ketat.

9. Gotong-royong.

10. Ikatan sosial.
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Desa menurut fungsi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area

pedesaan (rural). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administrstif

di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam pembentukan sebuah desa terdapat tiga unsur pokok yaitu:

1. daerah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal dan tempat beraktifitas;

2. penduduk adalah terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, meliputi jumlah

pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa

setempat; dan

3. tata kehidupan atau aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan

keadaan masyarakat dan adat-istiadat setempat.

Diantara unsur-unsurnya yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar

dan pemeliharaan sistem kehidupan bemasyarakat dan kebudayaan asli seperti

tolong-menolong, paguyuban, persaudaraan, gotong-royong, kepribadian dalam

berpakaian, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari definisi tersebut sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan

bangsa Indonesia.Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini

yang menunjukan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut

telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan

demikian pengatur desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan

dari pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa
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mengedepankan sederet tujuan mulia seperti, mengentaskan rakyat miskin,

mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup

masyarakat, memberikan layanan sosial desa hingga memberdayakan masyarakat

dan membuat pemerintahan desa lebih moderen.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan yang hampir sama dengan

penelitian ini dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini.

Beberapa judul dan hasil penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Dalam penelitian Ana Herwana 2000 yang berjudul Tantangan gerakan wajib

belajar 9 tahun di Desa Sumber Agung Lampung Tengah. Menyatakan bahwa

keadaan sosial ekonomi kurang mendukung untuk membiayai pendidikan

anaknya yang menyebabkan anaknya yang lulus SD tidak melanjukan ke

SMP, orang tua lebih suka menyuruh anaknya bekerja membantu orang

tuanya, serta pada umumnya orang tua masih memandang keliru terhadap arti

penting pendidikan bagi kepentingan anak-anak mereka juga memandang

bahwa kurang memberi sumbangan langsung bagi perbaikan ekonomi

keluarga dengan demikian dapat menjadi kendala apabila anak lulus SD

melanjutkan ke SMP.

2. Dalam penelitian Maria J. W dan Seidi Manopo 2002 yang berjudul Analisis

mengenai gejala berprestasi rendah dari keluarga prasejahtera (ditinjau dari

aspek status sosial ekonomi, lingkungan sosial psikologis dan lingkungan

pemukiman) di Kota Manado, menyatakan bahwa rendahnya prestasi yang

dicapai siswa disebabkan karena kehidupan ekonomi yang serba terbatas

maka siswa tersebut membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
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3. Dalam penelitian Siti Hidayati 2002 dengan judul Hubungan antara tingkat

pendapatan, sikap orang tua tentang pendidikan dan tingkat pendidikan anak

di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung

tahun 2002. Menghasilkan adanya hubungan yang positif dari tingkat

pendapatan, sikap orang tua terhadap pendidikan dan tingkat pendidikan

anak.

4. Dalam penelitian Karyadinata (2004) dengan judul Profil kehidupan sosial

ekonomi masyarakat petani tebu di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga

Mayang, Kabupaten  Lampung Utara.

5. Dalam penelitian Susanti (2005) dengan judul Hubungan antara keadaan

sosial ekonomi orang tua tentang tingkat pendidikan dengan anak putus

sekolah di Kelurahan Pelita, Kecamatan Tanjung Karang Pusat tahun 2005,

dengan hasil ada hubungan keadaan sosial ekonomi orang tua tentang

pendidikan dengan anak putus sekolah.

6. Dalam penelitian  Asmalia (2006) dengan judul Pengaruh tingkat pendidikan,

pendapatan terhadap jumlah anak yang ditinjau dari Suatu keluarga di Suka

Negara, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Menghasilkan adanya pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap

jumlah anak dalam keluarga.

7. Dalam Penelitian Sisfina Martina (2007) dengan judul Karakteristik sosial

ekonomi rumah tangga pembuat trasi dan tingkat pendidikan anak di Desa

Margasari kecamatan Mataram Baru, Kabupaten  Lampung Timur.

8. Dalam penelitian Reki D Cahyono (2004) dengan judul Kajian historis

kehidupan sosial ekonomi masyarakat bantaran daerah aliran sungai (DAS)

Brantas Kelurahan Kesatrian Kota Malang dan Makna Pendidikannya.
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9. Dalam penelitian Afridayeni (2000) dengan judul Hubungan antara tingkat

pendidikan dan jumlah jiwa dalam keluarga di Desa Karang Anyar,

Kecamatan Mataram baru, Kabupaten Lampung Timur.

10. Dalam penelitian Edi Surya Darma, Darlen Srikumbang yang berjudul

Hubungan antara partisipasi dan tingkat pendidikan serta taraf ekonomi orang

tua dengan prestasi belajar IPA pada mahasiswa PGSD prajabatan UPP

Kampus, UPP Tanjung Karang dan UPP Metro tahun 1999 oleh menyatakan

bahwa ada hubungan yang positif antara taraf ekonomi orang tua dengan naik

turunya prestasi belajar sebesar 37,19%.

C. Kerangka Pikir

Untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan

dan keterampilan kerja yang baik maka seseorang memerlukan pendidikan, baik

pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Kondisi sosial ekonomi yang melatar belakangi kehidupan masyarakat sangat

menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Kondisi sosial ekonomi

dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,  jenis

pekerjaan dan jumlah tanggungan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi  yang

mencakup pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat mempengaruhi

pencapaian pendidikan anak-anaknya.

Keberhasilan anak juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Situasi lingkungan

mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Keadaan lingkungan yang baik pada

pendidikan anak akan menimbulkan pengaruh positif pada pendidikan anak,

namun sebaliknya lingkungan yang terdapat banyak terjadi drop-out akan
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menimbulkan pengaruh yang negatif pada pendidikan anak.

Pendidikan adalah pertolongan orang-orang yang bertanggung jawab atas

perkembangan anak. Orang yang paling utama yang bertanggung jawab dalam

pendidikan tersebut adalah orang tua, karena pendidikan yang diberikan sejak dini

dalam keluarga sangat menentukan berhasil  atau tidaknya  kehidupan anak

tersebut di masa yang akan datang. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan

keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat akan berhubungan dengan kemajuan pendidikan

anak. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, masyarakat akan mempunyai

wawasan dan cara pikir yang berbeda tentang  dunia pendidikan. Demikian halnya

dengan tingkat pendapatan masyarakat yang baik dapat menunjang keancaran

pendidikan anak-anaknya.

Selain kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sosial hal lain yang

juga berhubungan dengan tingkat pendidikan yang dicapai anak adalah persepsi

masyarakat tentang pendidikan. Persepsi ini meliputi pandangan atau penilaian

masyarakat terhadap tujuan, manfaat dan fungsi pendidikan.

Jika persepsi masyarakat terhadap pendidikan anak baik, maka masyarakat akan

bersifat positif dengan mendukung dan memberikan fasilitas baik pendidikan

anak-anaknya, dan jika persepsi masyarakat terhadap pendidikan buruk maka

masyarakat akan cenderung bersikap buruk pula, dengan tidak memperhatikan

pendidikan anak-anaknya. Jika kita memperhatikan sesuatu dan mempersepsikan

hal tersebut sebagai sesuatu yang buruk maka kita akan cenderung bersikap buruk

pula.
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D. HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, masih tergolong rendah, hal ini dapat

terlihat dari jenis mata pencaharian masyarakat yang mayoritas adalah petani.

2. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur  masih tergolong rendah, hal ini dapat

dilihat dari banyaknya anak usia sekolah tidak bersekolah.

3. Kondisi sosial ekonomi yang rendah akan cenderung rendah terhadap tingkat

pendidikan di Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur.

4. Peran Agent of change untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat di

Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

belum sepenuhnya maksimal.


