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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja,

teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku

yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam

rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa belajar

berbagai macam hal. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya

perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut

tercermin dalam ketuntasan dalam belajarnya. Ketuntasan belajar merupakan

penguasaan penuh yang dapat dicapai apabila siswa mampu menguasai materi

tertentu secara menyeluruh yang dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada

materi tersebut.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, maka selain mengikuti proses belajar

dengan baik di sekolah, suatu unit keluarga juga mempunyai peranan yang

penting bagi kondisi siswa dalam mendapatkan hasil belajar yang baik. Karena

dengan adanya kondisi keluarga yang baik, seorang siswa akan mudah

berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Sehingga dapat membantu

kelancaran dari proses belajar siswa tersebut, yang pada akhirnya berujung pada

hasil belajar yang diperoleh.
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Hal ini sejalan dengan pendapat Slameto (2003:54), menyatakan bahwa faktor-

faktor yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa yaitu faktor intern dan ekstern.

Faktor intern  meliputi faktor  jasmaniah, faktor psikologi dan faktor kelelahan.

Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan masyarakat.

Dimana keluarga bertanggung jawab dalam menyediakan dana untuk kebutuhan

pendidikan anak. Keluarga (orang tua) yang keadaan sosial ekonominya tinggi

tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah

anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah.

Contohnya anak belajar akan sangat memerlukan sarana penunjang belajar, bila

kebutuhannya tidak terpenuhi maka akan menghambat dalam proses belajar yang

akan mempengaruhi ketuntasan belajar anak.

Berdasarkan hasil prasurvei, di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010, diperoleh ketuntasan belajar siswa dari hasil mid semester

pada mata pelajaran geografi kelas IX IPS yang berjumlah 37 siswa. Untuk lebih

jelasnya mengenai ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran geografi tersebut

dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Ketuntasan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas XI
IPS Mid Semester SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2010.

No Ketuntasan belajar (Nilai) Frekuensi (n) Persentase (%)
1 13 35,14
2 < 6,5 (Tidak Tuntas) 24 64,86

Jumlah 37 100,00

Sumber :Diolah dari data yang diperoleh dari Guru Geografi Kelas XI

Pada  Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa tidak tuntas dalam

belajar mata pelajaran geografi yaitu sebanyak 24 orang siswa atau 64,86%.

Banyaknya siswa yang tidak tuntas dalam belajar mata pelajaran geografi
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dimungkinkan karena tidak adanya sarana belajar yang dimiliki para siswa, salah

satunya yaitu tidak dimilikinya buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan mata

pelajaran geografi, seperti buku Paket Geografi dan LKS Geografi. Sehingga

siswa akan merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga hasil

yang didapatpun kurang maksimal. Tidak adanya sarana belajar tersebut,

dimungkinkan karena pendapatan orang tua yang rendah sehingga tidak mampu

untuk membeli dan memenuhi sarana belajar anak.

Pada Tabel 1 hal 2, tentang ketuntasan belajar atau nilai yang peneliti cantumkan

merupakan standar kriteria ketuntasan minimal belajar di SMA Wiratama.

Sehingga mengenai ketuntasan belajar siswa yang akan diteliti lebih lanjut oleh

peneliti ialah bahwa ketuntasan belajar siswa dengan status sosial ekonomi orang

tua tersebut.

Selain sekolah sebagai lembaga formal dalam rangka pencapaian tujuan

pendidikan, pihak lain yang bertanggung jawab pada pendidikan anak adalah

keluarga khususnya orang tua, dimana orang tua merupakan pendidik yang utama

dan pertama atau sebagai pendidik yang kodrati. Dimana pada dasarnya seorang

anak dalam kehidupan sehari-harinya sebagian besar aktivitasnya berhubungan

dengan keluarga khususnya orang tua. Secara tidak langsung kondisi orang tua

berperan dalam kehidupan anaknya khususnya pada pendidikan anak tersebut.

Dalam hal ini, salah satu faktor yang dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai

anak adalah status sosial ekonomi orang tua, yang mencakup pekerjaan,

pendidikan, dan pendapatan.

Pada umumnya pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan

mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai
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dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan, masyarakat dan kebudayaan (Faud

Ihsan, 2005:1-2). Dalam penelitian ini pendidikan orang tua merupakan jenjang

pendidikan baik umum maupun kejuruan yang pernah ditempuh melalui

pendidikan formal. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin tinggi tingkat

pendidikan yang diperoleh orang tua, maka semakin tinggi pula tingkat

pengetahuan yang dimiliki akan semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas

dapat dikatan bahwa orang tua yang tingkat pendidikannya tinggi seperti tamatan

perguruan tinggi atau sarjana, memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam

mendidik dan mengerahkan anak-anak mereka khusunya dalam bidang

pendidikan. Disamping itu orang tua yang tingkat pendidikannya tinggi

dimungkinkan akan memiliki keinginan yang tinggi juga untuk menyekolahkan

anaknya lebih dari dirinya.

Orang tua yang pendidikannya tinggi pada umumnya akan lebih mempunyai

pengetahuan dan keterampilan yang cukup baik. Dimana dengan pengetahuan dan

keterampilan yang mereka miliki, mereka dimungkinkan dapat mudah

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan pada akhirnya pendapatan yang

diperoleh dari pekerjaan tersebut akan tinggi pula, sehingga fasilitas belajar anak

akan terpenuhi. Sebagai contoh orang tua yang bekerja pada instansi pemerintahan

atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mendapatkan penghasilan tetap setiap

bulannya akan lebih mudah untuk mengalokasikan dana pendidikan bagi anak-

anaknya seperti, menyediakan guru privat, fasilitas belajar di rumah dan kursus

bahasa asing. Pendapatan orang tua tidak dapat dipisahkan dari jenis pekerjaan

orang tua yang dapat menentukan jumlah pendapatan yang diterima untuk

memenuhi kebutuhan anaknya dalam belajar.
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Keluarga dengan jumlah anggota yang besar akan menyebabkan pemenuhan

kebutuhan keluarga semakin besar pula, termasuk pemenuhan pendidikan bagi

anak-anaknya. Keadaan ini tidak akan menjadi suatu permasalahan jika

pendapatan yang diperoleh kepala keluarga juga besar dan mampu untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik kebutuhan pokok sehari-hari maupun

kebutuhan akan pendidikan bagi anak. Namun jika kedaannya berbanding terbalik

yaitu pendapatan kepala keluarga rendah, maka ini akan menjadi suatu

permasalahan.

Selain itu, dengan banyaknya jumlah anggota keluarga waktu yang tersedia untuk

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak juga akan berkurang.

Kesempatan untuk memberikan pendidikan yag baik semakin terbuka pada

keluarga yang anggota keluarganya sedikit. Secara tidak langsung orang tuapun

akan bisa mencurahkan perhatiannya secara moril dan materil ekonomi serta

psikis dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya diharapkan pendidikan anak

akan lebih terjamin kelangsungannya.

Dari beberapa uraian di atas, didapat suatu gambaran sementara bahwa tuntas dan

tidak tuntasnya siswa dalam belajar, dimungkinkan dipengaruhi oleh status sosial

ekonomi keluarga yang meliputi pendidikan orang tua, pendapatan orang tua,

jumlah anggota keluarga dan jenis pekerjaan orang tua.

Dengan adanya penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

meneliti status sosial ekonomi orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas

pada mata pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah tahun 2010.



6

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka hal-hal yang berkenaan dengan

status sosial ekonomi orang tua dan ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran

geograf di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah adalah belum

diketahuinya :

1. Pendidikan orang tua

2. Pendapatan orang tua

3. Jumlah anggota keluarga

4. Jenis pekerjaan orang tua

C.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendidikan orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada

mata pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010?

2. Berapakah pendapatan orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada

mata pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010?

3. Berapakah jumlah anggota keluarga siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada

mata pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010?

4. Apakah jenis pekerjaan orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada

mata pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah Tahun 2010?
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

1. Pendidikan orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada mata pelajaran

geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun

2010.

2. Pendapatan orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada mata pelajaran

geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun

2010.

3. Jumlah anggota keluarga siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada mata

pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2010.

4. Jenis pekerjaan orang tua siswa kelas XI IPS yang tidak tuntas pada mata

pelajaran geografi di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2010.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi

Pendidikan Geografi jurusaan Pendidikan IPS FKIP Unila.
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2. Memberikan informasi mengenai status sosial ekonomi orang tua siswa kelas

XI yang tidak tuntas pada mata pelajaran geografi di  SMA Wiratama

Kotagajah Kabupeten Lampung Tengah Tahun 2010.

3. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang

masalah ini.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah status sosial ekonomi orang tua dan

ketuntasan belajar siswa.

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah orang tua siswa dalam hal ini kepala

keluarga siswa.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten

Lampung Tengah.

4. Ruang lingkup Waktu Penelitian adalah tahun 2010 semester genap.

5. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi sosial

Geografi sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek

keruangan yaitu berkarakteristik dari penduduk, organisasi sosial, unsur

kebudayaan, dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56).

Alasan diambilnya ruang lingkup geografi sosial karena yang menjadi titik tekan

kajian penelitian ini adalah tentang ilmu geografi, dimana pendidikan termasuk

dalam unsur kebudayaan manusia yang merupakan bahan kajian geografi sosial.
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