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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Geografi Sosial

Menurut Nursid Sumaadmadja (1997:11) geografi merupakan ilmu yang

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang

kelingkungan atau kewilayahan alam konteks keruangan.

Secara umum geografi dibagi menjadi dua  yaitu geografi fisik dan geografi

manusia. Menurut Daldjoeni (1987:9) bahwa pembagian ini bukan merupakan

suatu pemisah melainkan saling berhubungan untuk mewujudkan geografi yang

utuh.

Dari beberapa teori di atas, sebenarnya telah terlihat bahwa ruang lingkup studi

geografi itu sangat luas, karena mencakup segala sesuatu yang ada di bumi,

dipermukaan bumi dan ruang angkasa. Secara garis besar seluruh objek kajian

geografi dapat dibedakan atas dua aspek utama yaitu aspek fisik dan aspek sosial .

Aspek fisik meliputi kimiawi, biologis, astronomis dan lain-lain. Sedangkan aspek

sosial meliputi antropologis, politis, ekonomis dan sebagainya.

Geografi sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal

balik antara penduduk dengan keadaan alam serta aktifitas dan usaha manusia
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dalam menyesuaikan dan menguasai keadaan alam demi kemakmuran dan

kesejahteraan hidupnya (R. Bintarto, 1968:17).

Dalam penelitian ini, dimana permasalahan yang peneliti teliti saat ini merupakan

permasalahan sosial yang dianggap oleh peneliti mempunyai hubungan positif

yang erat terhadap prestasi belajar siswa. Untuk itu peneliti menggunakan salah

satu kajian dalam ilmu geografi yaitu geografi sosial.

2. Ketuntasan Belajar

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2).

Belajar tuntas adalah salah satu usaha dalam pendidikan yang bertujuan untuk

memotivasi peserta didik mencapai penguasaan terhadap kompetensi tertentu

(http//www.google.com//ketuntasan belajar//senin, 24 mei 2010, 19.30 wib).

Dengan menempatkan pembelajaran tuntas sebagai salah satu prinsip utama dalam

mendukung tercapainya pelaksanaan pembelajaran serta hasilnya sesuai dengan

yang diharapkan.

Menurut pendapat H. Djaali (2007:101) bahwa, di dalam belajar banyak faktor-

faktor yang mempengaruhinya, antara lain motivasi, sikap, minat, kebiasaan

belajar, dan konsep diri. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa di

dalam proses belajar seorang siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik jika

dalam dirinya tumbuh motivasi, minat dan konsep diri yang tinggi pula dalam

belajar. Jika faktor-faktor tersebut telah tumbuh dalam diri siswa, maka siswa

akan merasa nyaman dalam belajar, karena siswa tersebut merasa belajar bukanlah
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suatu beban akan tapi belajar merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan

dengan sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya hasil belajar yang diperoleh pun

juga baik.

Dengan adanya motivasi dan minat belajar yang tinggi, seorang siswa akan mudah

untuk memahami hal-hal yang dia pelajari. Karena kemauan yang kuat tersebut

akan mendorong siswa untuk selalu terus belajar dan selau ingin mengetahui hal-

hal yang baru, sehingga hasil belajar yang dicapai pun akan maksimal. Hasil

belajar yang diperoleh siswa tersebut, akan menjadi acuan tuntas tidaknya siswa

dalam belajar. Seorang siswa dapat dikatakan tuntas dalam belajar jika siswa

tersebut mendapatkan hasil belajar yang tinggi.

Hal ini berarti pembelajaran tuntas merupakan sesuatu yang harus dipahami dan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah khususnya guru

dan murid. Dalam hal pemberian kebebasan belajar, serta untuk mengurangi

kegagalan peserta didik dalam belajar, strategi belajar tuntas menganut

pendekatan individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada

sekelompok peserta didik, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan

perorangan peserta didik sedemikiah rupa, sehingga dengan penerapan

pembelajaran tuntas memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing

peserta didik secara optimal.

Menurut Slameto (2003:54) Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern

dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri individu yang

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu.
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Faktor intern ini, akan dibahas menjadi tiga faktor yaitu: faktor jasmaniah, faktor

psikologis, dan faktor kelelahan.

Lebih lanjut, Slameto (2003:60) berpendapat bahwa faktor ekstern berpengaruh

terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga,

faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, tidak tuntasnya siswa dalam belajar dimungkinkan

karena faktor eksternal siswa yaitu faktor keluarga siswa. Dimana salah satu

faktor keluarga tersebut adalah status sosial ekonomi orang tua siswa yang

mencakup: pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan dan jumlah anggota keluarga

yang tidak mendukung siswa dalam belajar, sehingga proses belajar siswa tidak

maksimal.

Pembagian ketuntasan belajar siswa dalam penelitian ini mengacu pada kriteria

ketuntasan minimal di SMA Wiratama Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2009, yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

1.

2. Tidak Tuntas : < 6,5

Untuk memperoleh ketuntasan belajar yang baik dan maksimal dalam kegiatan

belajar mengajar disekolah, seorang siswa harus berada pada kondisi siap belajar.

Kondisi tersebut dapat diperoleh siswa jika dalam kehidupan sehari-hari hubungan

interaksi dengan orang tua terjalin dengan baik. Terjalinnya hubungan yang baik

antara siswa dan orang tua dapat diwujudkan dengan disediakannya atau

dipenuhinya oleh orang tua kebutuhan sarana belajar yang dibutuhkan dalam

proses belajar siswa. Dimana yang pada akhirnya hubungan ini dapat berdampak
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positif pada prestasi belajar siswa. Akan tetapi ada juga faktor-faktor lain yang

akan mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. Seperti faktor intern yaitu

Intelegensi dan kecerdasan siswa, motivasi belajar siswa, minat belajar siswa, cara

belajar siswa, kesehatan jasmani dan rohani siswa dan bakat siswa dan faktor

ekstern yaitu kelengkapan sarana belajar siswa, lingkungan belajar siswa, kondisi

keluarga siswa serta waktu belajar siswa di sekolah.

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya juga

membutuhkan fasilitas belajar. Dimana fasilitas belajar tersebut diantaranya yaitu

sarana belajar seperti buku, alat-alat tulis dan sarana belajar lainya yang dapat

menunjang keberhasilan prestasi belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat

The Liang Gie (1984:45) menyatakan bahwa:

-alat belajar secukupnya, semakin lengkap
alat-alat itu semakin dapat seseorang siswa belajar dengan tidak terganggu.
Disamping buku-buku pelajaran, alat-alat yang harus dimiliki sendiri oleh setiap
siswa adalah pulpen, tinta, pensil hitam, dan yang berwarna merah dan biru,
mistar, karet penghapus, alat penajam pensil, perekat kertas tulis, kertas tulis dan

3. Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa

Menurut S. Nasution (2004:73) status menentukan posisi seseorang dalam struktur

sosial, yaitu kedudukan seseorang dalam menentukan hubungannya dengan orang

lain. Mayor polak dalam Ary H. Gunawan (2000:40 ) status dimaksudkan sebagai

kedudukan sosial dalam kelompok serta dalam masyarakat. Sedangkan Soerjono

Soekamto (2006:210) menyebutkan status sebagai tempat atau posisi seseorang

dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok tersebut atau suatu

kelompok yang lebih besar. Sedangkan status sosial ekonomi diartikan sebagai

tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain,
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dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya.

Dengan demikian, pengertian status cenderung memperhatikan tingkat kedudukan

seseorang dalam hubungannya dengan status orang lain berdasarkan ukuran

tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang dipakai didasarkan pada salah satu

kombinasi yang mencakup pendapatan, pendidikan, prestise/kekuasaan. Menurut

Spencer dalam Bahreint Sugihen (1997:139) Status seseorang atau sekelompok

orang dapat ditentukan oleh suatu indeks (untuk suatu kebutuhan analisis), indeks

seperti ini dapat diperoleh dari rata-rata skor, misalnya yang dicapai seseorang

dalam masing-masing bidang, seperti pendidikan, pendapatan tahunan keluarga,

dan pekerjaan kepala rumah tangga. Kekuasaan terpenting didalam masyarakat

sering didasarkan pada pekerjaan atau jabatan seseorang, tetapi disamping itu

tingkat pendidikan seseorang sering menentukan pekerjaan atau kedudukannya.

Menurut Abu Ahmadi (2002:256), Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat

berperan dalam perkembangan anak-anaknya, anak yang orang tuanya

berpenghasilan cukup (sosial ekonominya cukup) maka anak-anak tersebut lebih

banyak mendapatkan kesempatan untuk memperkembangkan bermacam-macam

kecakapan. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok akan

kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak akan terganggu sehingga kegiatan

belajar anak juga akan terganggu. Hal ini dipertegas lagi oleh Gerungan

(2000:181) orang tua dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada

pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan dengan kebutuhan-kebutuhan

primer.
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Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor orang tua sangat besar

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Salah satu faktor yang

berasal dari orang tua adalah status sosial ekonomi. Baik atau buruk hasil belajar

serta tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan yang dicapai anak berhubungan

erat dengan status sosial ekonomi orang tua. Orang tua yang dimaksud dalam

ekonomi mencakup pekerjaan, pendidikan dan pendapatan orang tua (Miflen dan

Miflah, 1996:58). Keadaan sosial ekonomi keluarga, meliputi pendapatan,

pendidikan, pengetahuan, jumlah anggota keluarga dll (http//www.google.com//

Status Sosial Ekonomi//Jumat, 26 November 2010, 10.00 wib).

Jamaluddin Idris (2005:76) juga menyebutkan status ekonomi orang tua

merupakan klasifikasi kedudukan seseorang masyarakat sering didasarkan atas

pendidikan, pendapatan, dan kualitas rumah yang dihuninya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bawasannya kodratnya manusia

dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, akan tetapi sesuai

dengan kenyataan setiap manusia yang menjadi warga suatu masyarakat,

senantiasa mempunyai status atau kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor

yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi orang tua di

masyarakat, di antaranya pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan jumlah anggota

keluarga.

4. Pendidikan Orang Tua

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 pendidikan bertujuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
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Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan

diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur

pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal). Di Samping jenjang pendidikan

itu dapat diadakan pendidikan prasekolah, yang tidak merupakan prasyarat untuk

memasuki pendidikan dasar (Fuad Ihsan, 2005:22).

Tingkat pendidikan orang tua dalam hal ini merupakan tingkat pendidikan formal,

yang merupakan identitas kependidikan yang pernah ditempuhnya. Menurut

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan

nasional menyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini tingkat pendidikan formal

dibedakan menjadi 3 kriteria yaitu:

a. Tingkat pendidikan dasar adalah meliputi SD dan SMP

b. Tingkat pendidikan menengah adalah SMA

c. Tingkat pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi atau Akademi

terhadap perkembangan rohaniyah anak terutama kepribadian dan kemajuan

pendidikannya. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin tinggi tingkat

pendidikan orang tua maka semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki

semakin luas. Orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi mempunyai

dorongan atau motivasi yang besar untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang
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lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk

mengetahui pendidikan (formal) yang pernah ditempuh oleh orang tua siswa.

5.  Pendapatan Orang Tua

Pendapatan adalah gambaran yang jelas tentang posisi ekonomi keluarga dalam

masyarakat yang merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga

yang digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan tinggi, sedang dan

rendah.  Sedangkan menurut Emil Salim (1984:44) bahwa rendahnya pendapatan

akan menyebabkan sulit terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, seperti sandang,

pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

BPS membedakan pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan berupa barang dan

pendapatan berupa uang. Pendapatan berupa uang meliputi pendapatan dari gaji

dan upah lembur yang diperoleh dari kebutuhan pokok, kerja lembur, kerja

sampingan dan kadang-kadang dari usaha sendiri meliputi komisi dan penjualan

dari kerajinan rumah. Pendapatan berupa barang merupakan pendapatan berupa

beras, pengobatan, transportasi, perumahan maupun yang berupa rekreasi.

Penggolongan pendapatan bagi karyawan yang bekerja pada suatu tempat industri

atau pabrik, menurut Departemen Tenaga Kerja mengenai Upah Minimum

Regional (UMR) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009 yaitu menetapkan

sebesar Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dari uraian di atas yang dimaksud pendapatan orang tua adalah penghasilan atau

pendapatan orang tua yang diperoleh berupa uang atau barang yang diterima dari

selama satu bulan dalam satuan rupiah. Besarnya pendapatan setiap keluarga akan

berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pendapatan yang diterima setiap
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keluarga atau orang tua berhubungan dengan pemenuhan tingkat pendidikan yang

dimilikinya. Untuk menentukan kriteria pendapatan orang tua siswa tersebut di

dapat berdasarkan interval rata-rata pendapatan orang tua siswa, dengan rumus:

Rata-rata pendapatan =

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapat 2 kriteria pendapatan orang tua siswa

sebagai berikut:

a. Pendapatan orang tua siswa di atas rata-rata

b. Pendapatan orang tua siswa di bawah atau sama dengan rata-rata

Sejalan dengan hal tersebut, Slameto (2003:63)  berpendapat bahwa:

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang
sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian,
perlindungan kesehatan, dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti
ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain.
Fasilitas belajar tersebut hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pernyataan bahwa

untuk menunjang prestasi belajar siswa, dibutuhkan  sarana belajar yang cukup

memadai dan lengkap. Sarana belajar siswa tersebut dapat terpenuhi dengan baik

apabila pendapatan yang diperoleh orang tua siswa tersebut tinggi, sehingga

mampu untuk memenuhi sarana belajar bagi siswa. Dengan demikian orang tua

dengan pendapatan yang tinggi, akan dapat memenuhi fasilitas belajar anak yang

dapat menunjang prestasi belajar siswa.

6. Jumlah Anggota Keluarga
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Faktor lain mengenai status sosial ekonomi orang tua adalah jumlah anggota

yang erat dengan pendapatan, faktor lain yang mempengaruhi keadaan ekonomi

adalah konsumsi dan pengeluaran, yaitu besarnya pendapatan, komposisi rumah

Komposisi rumah tangga yang dimaksud adalah

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan seorang kepala keluarga.

Besar kecilnya suatu keluarga juga dapat berkaitan dengan perkembangan sosial

anak, keluarga yang besar memiliki beberapa anak, sedangkan keluarga yang kecil

anggota keluarganya juga sedikit. Menurut Abu Ahmadi (2002:250)

penggolongan keluarga dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu :

a. Keluarga dinyatakan besar apabila keluarga yang terdiri atas suami istri

dan lebih dari tiga orang anak

b. Keluarga dinyatakan kecil apabila keluarga yang terdiri atas suami istri

dan tiga anak atau kurang dari tiga.

Jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pemenuhan kebutuhan

keluarga semakin besar pula, termasuk pemenuhan pendidikan bagi anak-

anaknya. Selain itu, waktu yang tersedia untuk memberikan perhatian kepada

anak-anaknya, dengan semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin

kurang perhatian yang diberikan. Dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan

semakin banyak pengeluaran dapat menyebabkan kurang terpenuhinya fasilitas

belajar siswa yang dapat menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa tersebut.

Dalam penelitian ini jumlah anggota keluarga yang dimaksud yaitu seluruh

anggota kelurga yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

7. Jenis Pekerjaan Orang Tua
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Jenis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk dalam

melangsungkan hidupnya. Khusunya bagi mereka yang telah memiliki keluarga

ataupun menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga pastinya mereka

mempunyai tanggungan keluarga yaitu anggota keluarganya yang harus dipenuhi

kebutuhan hidupnya sehari-sehari. Dari pekerjaan kepala kelurga tersebut

diperoleh pendapatan yang berpengaruh pada ekonomi rumah tangganya.

Menurut Sisdjiatmo Kusmowidho (1981:200) bahwa jenis pekerjaan adalah

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

termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan dan penah

kerja.

Dari pendapat tersebut, jenis pekerjaan merupakan macam pekerjaan yang

diperoleh seseorang untuk memperoleh pendapatan yang nantinya dapat

memenuhi kebutuhan hidup individu tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, manusia melakukan aktifitas diberbagai bidang pekerjaan. Tingkat

pendapatan dan status sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui dari jenis

pekerjaanya. Di sisi lain, jenis pekerjaan seseorang yang diperoleh pada umumnya

sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya, serta lapangan pekerjaan yang ada

dan tersedia

Lebih lanjut Mulyanto Sumardi (1985:92) mengklasifikasikan jenis pekerjaan

secara umum sebagai berikut: Pegawai Negeri (termasuk ABRI), petani dan

wiraswasta. Pegawai negeri adalah orang-orang yang bekerja pada instansi

pemerintah, petani adalah orang-orang yang bekerja sebagia penggarap tanah, tani

penggarap, dan buruh tani. Sedangkan wiraswasta adalah orang-orang yang
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mempunyai usaha dalam berbagai bidang yang sifatnya pribadi, misalnya usaha

perdagangan, bidang jasa dan lain-lain.

Jenis pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan pokok

orang tua siswa yang tidak tuntas belajar geografi. Jenis pekerjaan pokok adalah

pekerjaan utama yang dilakukan orang tua siswa yang merupakan sumber

penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk

menentukan jenis pekerjaan pokok orang tua siswa diperoleh berdasarkan

pengakuan responden.

B. Kerangka Pikir

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berhasil atau

tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh beberapa faktor yang

mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu yang berasal dari dalam (internal)

dan yang berasal dari luar (eksternal).

Beberapa hal yang termasuk status sosial ekonomi orang tua di antaranya, seperti

pendidikan orang tua yang rendah dan minimnya pengetahuan tentang pendidikan

maka orang tua tersebut akan kurang memperhatikan bagaimana sikap anak dalam

proses belajar sehingga anak akan sulit untuk mendapatkan prestasi belajar yang

diharapkan, pendapatan orang tua yang rendah dapat menyebabkan kurang

terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak terhadap hasil akhir dalam proses belajar

anak, jenis pekerjaan orang tua turut menentukan besar kecilnya pendapatan orang

tua, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok maupun
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kebutuhan pendidikan bagi anak mereka, dan jumlah anggota keluarga semakin

banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin besar pemenuhan kebutuhan

yang dikeluarkan, dan perhatian yang diberikan kepada anak akan cenderung

semakin berkurang dan pemenuhan pendidikan anak tidak akan maksimal yang

dapat menghambat proses belajar dalam meningkatkan ketuntasan belajar anak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Siswa Yang Tidak

Tuntas Belajar

Geografi

Status Sosial Ekonomi Orang Tua :

 Pendidikan Orang Tua

 Pendapatan Orang Tua

 Jumlah Anggota Keluarga

 Jenis Pekerjaan Orang Tua


