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ABSTRAK 

 

 

PENDI. “Fungsi Ekonomi Keluarga Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” (dibimbing ole h Hj. Rabihatun 

Idris dan H.M. Tahir Kasnawi).  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran ekonomi keluarga di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui hubungan 

antara ekonomi keluarga dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui  hubungan antara 

jumlah anak yang dibiayai dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan sampel sebanyak 120 

responden yang dilakukan secara proporsional random sampel dengan menetapkan 

10 persen dari setiap desa/kelurahan sebagai lokasi penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuensioner, wawancara dan 

dokumentasi. Karakteristik responden yang berkenaan dengan variabel -variabel 

penelitian dijelaskan melalui analisis statistik deskriptif ukuran pemusatan meliputi: 

rata-rata, mode, median, rentang/range, maximum, minimum, tabel frekuensi dan 

persentase. Hipotesis diuji dengan menggunakan statistik infrensial dengan analisis              

Chi-Kuadrat (X
2
). 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ekonomi keluarga 

dalam meningkatkan pendidikan anak belum terlaksana sesuai dengan apa yang 

yang diharapkan, ada hubungan yang signifikan antara ekonomi keluarga dengan 

tingkat pendidikan anak. Keeratan hubungan berada pada kategori “Kuat”. Ada 

hubungan yang signifikan antara jumlah anak yang dibiayai dengan tingkat 

pendidikan anak. Keeratan hubungan berada pada kategori “sedang”.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

PENDI. The Function of Family Economy in Improving Children Education at 

Mengendek, Tana Toraja (supervised by Hj Rabihatun Idris and H. M. Tahir 

Kasnawi). 

This research aimed  describing  family economy  at Mengkendek, Tana 

Toraja; knowing the correlation between family economy and the level of children 

education; and knowing the correlation between the number of children at the 

expense of the families and their level of education. 

The population consisted of all family at Mengkendek. The samples 

consisted of 120 respondents taken by using proportional sampling, 10% from each 

village. The data were collected through observation, questionnaire, interview, and 

documentation. The hypotheses were tested by using inferential statistic and Chi-

Square analysis (X
2
). 

The results showed that family economy in improving children education was 

not yet fulfilled as expected; there was a significant correlation between family 

economy and the level children education, which belonged to strong category, there 

was also a significant correlation between the number of children at the expense of 

the families and their level of education, which belonged to moderate category. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan bahagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari komitmen politik untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanah konstitusi 

tersebut kemudian dioperasionalkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa hakikat 

pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya (GBHN, 

1998). Bahkan pembangunan didefinisikan oleh Galtung 

(1978) sebagai “Pembangunan manusia”, yaitu sebagai 

“development of people in society” Dari amanah konstitusi 

dan Garis-Garis Besar Haluan Negara di atas, dan 

menghadapi dunia yang makin kompetitif akibat perlombaan 

negara-negara dalam mengejar ketertinggalan dan meraih 

sukses dan kemakmuran rakyatnya menuntut kita untuk 

senantiasa meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, sebab hanya dengan itu kita dapat mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur. 

Pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia 

selama 32 tahun yang diperintah oleh rezim Orde Baru 
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menujukkan bahwa pembangunan yang terlalu menekankan 

paradigma pembangunan ekonomi (material) belum mampu 

membawa bangsa ini pada taraf yang membahagiakan. 

Bahkan sebelumnya sebagai bahan perbandingan  tahun 

50-an sampai 60-an muncul pemikiran bahwa sumber daya 

manusia bukanlah menjadi penyebab  ketertinggalan negara-

negara berkembang akan tetapi disebabkan  oleh kelangkaan 

modal, sehingga jalan keluar yang terbaik untuk mengangkat 

harkat dan martabat negara-negara dunia ketiga adalah 

memberi suntikan dana berupa pinjaman dari negara-negara 

dan donatur internasional. 

Asumsi-asumsi di atas setelah dilaksanakan dibanyak 

negara berkembang selama satu sampai dua dasawarsa, 

ternyata banyak meleset. Suntikan dana  dari negara-

negara kaya dan donatur internasional tidak menyelesaikan 

masalah, malahan justru menimbulkan kerawanan-kerawanan 

pada sektor-sektor pembangunan tertentu, termasuk kelangkaan 

kerja bagi penduduk miskin yang tanpa pendidikan dan 

keterampilan. 

Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan di 

bidang fisik meterial, pembangunan di bidang mental 

spritual yang erat kaitannya dengan upaya pembangunan 

kualitas sumber daya manusia hendaklah menjadi prioritas 
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sejalan dengan aspek-aspek yang lain. Sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam pengertian ini adalah berilmu 

pengetahuan, menguasai teknologi, memiliki keterampilan 

dan sehat jasmani dan rohaniah serta bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Tahir Kasnawi (1996), mengatakan bahwa pembangunan 

berkelanjutan pada hakikatnya adalah pembangunan yang 

dilaksanakan atas dasar keserasian antara kualitas sumber 

daya manusia dengan sumber daya alam. Pembangunan seperti 

ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya 

pada masyarakat sekarang dan kesejahteraan pada generasi 

yang akan datang. 

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan keluarga, sebab ia merupakan manipestasi dari 

suatu kainginan atau cita-cita yang luhur antara suami 

istri dan keluarga lainnya. Anak adalah dambaan karena ia 

mempunyai nilai yang tinggi sebagai pelanjut keturunan, 

sebagai perekat cinta kasih, sebagai sumber rezeki, 

sebagai teman, sebagai penolong dan sebagai asuransi di 

hari tua (Lein, 1989). Dalam pandangan Islam, anak dipandang 

sebagai amanat. Pandangan ini menurut Quth (1988) 

mengisaratkan adanya keterpaduan eksistensi anak dengan 

al-Khalik maupun dengan orang tuanya. Istilah amanat 

mengimplikasikan keharusan menghadapi dan memberlakukannya 

dengan sungguh-sungguh, hati-hati, teliti dan cermat. 
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Anak harus dijaga dan dibimbing dan diarahkan selaras 

dengan apa yang diamanahkan. 

Salah satu aspek penting dalam strategi pengembangan 

kualitas sumber daya manusia adalah peningkatan 

pendidikan. (Arismunandar). Dan sekolah  sebagai 

pendidikan formal yang merupakan bagian dari jalur 

pendidikan (GBHN, 1998).  

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat 

berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Oleh karena keluarga adalah basis dari suatu masyarakat, 

dan bahwa keluarga adalah satuan sosial terkecil dalam 

masyarakat, maka keluarga bertanggung jawab atas ter-

laksananya pembangunan nasional. 

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman 

yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang lebih populer dengan sebutan pengaruh 

globalisasi dan informasi membuat keluarga dalam mengemban 

tugasnya yang semakin berat. Secara sadar memang diakui 

bahwa pendidikan anak adalah suatu hal yang perlu dibenahi, 

namun hal ini tidaklah mudah. Banyak faktor yang menjadi 

kendala disatu sisi mereka harus menembus persaingan 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pada sisi yang 

lain mereka dihadapkan dengan kewajiban dalam membiayai 

pendidikan anak-anaknya. 
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Kondisi ekonomi keluarga adalah suatu hal yang 

sangat vital dalam menentukan pendidikan anak. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian Alwin dan Thomton, 1984 

(dalam Mahmud, 1989) bahwa murid-murid yang berasal dari 

keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi menunjukkan 

prestasi belajar lebih tinggi dan dapat bersekolah lebih 

lama ketimbang murid-murid yang berasal dari keluarga 

dengan latarbelakang sosial ekonomi yang rendah. 

Hal di atas sejalan dengan hasil penelitian Prestel, 

seorang peneliti Jerman telah membandingkan prestasi 

anak-anak dengan menghitung angka rata-rata rapor kelas 

pertama dari anak yang berasal dari keluarga yang status 

sosial ekonominya rendah, dengan anak-anak yang berasal 

dari keluarga yang status sosial ekonominya agak tinggi. 

Dari hasil penelitian ini didapatinya bahwa prestasi 

anak-anak dari keluarga yang rendah statusnya ekonominya 

pada akhir kelas pertama adalah lebih tinggi, namun 

keunggulan ini pada akhir kelas dua sudah bergeser dan 

golongan anak dari keluarga yang status sosial ekonominya 

cukup telah mengejar kemajuan yang memadai (Abu Ahmadi, 

1990).    

Dari uraian di atas semakin nampak bahwa semakin 

tinggi status sosial ekonomi keluarga semakin besar 

peluang dalam meningkatkan pendidikan anak, begitu pula 

sebaliknya. 
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Hasil pra-riset peneliti terhadap keluarga di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ternyata 

banyak didapati anak-anak yang tidak dapat  melanjutkan 

studinya di Perguruan Tinggi bahkan Sekolah Menengah Umum 

sekalipun dengan satu alasan biaya pendidikan. Ditambah 

lagi dengan banyaknya mereka bersaudara sebagai tanggungan.  

Sementara pendidikan yang tinggi hendaklah ditunjang oleh 

ekonomi yang cukup. 

Dari hasil pengamatan tersebut, penulis berasumsi 

bahwa fungsi ekonomi keluarga dalam meningkatkan pendidikan 

anak belum terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dari fenomena tersebut di atas penulis merasa tertarik 

untuk meneliti fungsi ekonomi keluarga dalam meningkatkan 

pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan dunia 

dewasa ini yang semakin konpentitif menuntut adanya 

kearifan dari keluarga khususnya orang tua selaku kepala 

keluarga agar anak-anak nantinya tidak kaku dalam 

memasuki lingkungannya yang serba kompleks. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran ekonomi keluarga di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ? 
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2. Apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan  keluarga 

dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja ? 

3. Apakah ada hubungan antara jumlah anak yang dibiayai 

dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja ?  

C. Tujuan Penelitian 

Penilitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran ekonomi keluarga di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan  

keluarga dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.    

3. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah anak yang 

dibiayai dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.     

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan yang bermanfaat kepada: (1) bahan informasi bagi 

kepala keluarga khususnya di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja guna mencari solusi dalam 
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memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dalam rangka 

meningkatkan pendidikan anak. (2) Bahan informasi bagi 

aparat perencang kebijaksanaan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan keluarga dalam hubungannya dengan 

peningkatan pendidikan anak. (3) Sebagai informasi dan 

bahan pembanding bagi para peneliti yang berminat 

melaksanakan pengkajian lebih lanjut tentang masalah yang 

berkaitan dengan peningkatan pendidikan anak.  
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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Ekonomi Keluarga  

Sebelum kita memberikan definisi tentang ekonomi 

keluarga,  kedua kata ini hendaklah kita pertegas satu per-

satu untuk lebih memahami pengertian secara keseluruhan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Payama J. Simanjuntak 

bahwa ekonomi adalah menyangkut kebutuhan-kebutuhan 

manusia dan sumber-sumber (1985). Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ekonomi adalah: 1) ilmu 

mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian 

barang-barang serta kekayaan. (seperti hal keuangan, 

perindustrian, dan perdagangan), 2) pemanfaatan uang, 

tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga, 3) tata cara 

perekonomian (suatu negara) dan 4) cak urusan keuangan 

rumahtangga (organisasi, negara).  

Rintuh (1994) ekonomi adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan upaya atau tindakan manusia memenuhi kebutuhannya, 

dalam kegiatan ekonomi yakni kegiatan konsumsi, produksi, 

dan distribusi barang-barang dan jasa sebagai alat 

pemenuhan kebutuhan. Menurut Plato (dalam Gunadi, 1993) 

tentang ekonomi bersumber dari teori-teori etika, 

keserakahan atau keinginan untuk memperoleh barang-barang 
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yang melebih kebutuhan yang layak merupakan rintangan 

besar. Menurutnya bahwa keadilan, kekayaan, kepatuhan, 

kepantasan adalah dasar bagi suatu perekonomian yang 

sehat. Selanjutnya Gunadi (1983) menyatakan sistem 

perekonomian keluarga atau lembaga terkandung unsur-

unsur: (1) tujuan bersama dengan segala harapan yang 

melahirkan berbagai kebiasaan, tradisi, kaedah, aturan, 

yang melembaga, yang semua itu memungkinkan masyarakat 

melakukan usaha bersama, menata dan menertibkan kegiatan 

individu dan kelompok, dalam rangka ikhtiar mencapai 

tujuan bersama tersebut. Dalam hubungan dengan perekonomian 

jelas tujuan bersama yang dimaksudkan ini ialah kemakmuran 

keluarga atau masyarakat, (2) seperangkat nilai yang 

melekat pada tujuan bersama tersebut dan menciptakan 

pengikat mempersatukan anggota keluarga, atau masyarakat 

dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu, (3) sikap 

dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban yang 

membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun 

kelompok satu terhadap yang lain, (4) otoritas, 

kepemimpinan, struktur kekuasaan untuk mengarah bagi 

alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh 

anggota keluarga atau masyarakat memilih menetapkan 

alternatif-alternatif. 

Demikian pula pakar ekonomi mashaf klasik mempunyai 

pandangan bersama yang pokok mengenai tata susunan 
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ekonomi keluarga, masyarakat. Kegiatan perseorangan ataupun 

kegiatan satuan-satuan usaha harus diberi kebebasan untuk 

mengurus kepentingan sendiri dan memperbaiki kedudukannya 

di bidang ekonomi, padangan tersebut didasarkan atas 

dasar saran pendapat, bahwa produksi dan konsumsi serta 

pembagian kekayaan pada dasarnya sudah ditentukan menurut 

hukum-hukum ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan 

masyarakat atau keluarga (Sumitro, 1991). Dalam masyarakat 

atau keluarga itu berlangsung kekuatan-kekuatan yang 

cenderung untuk selalu membawa ataupun mengembalikan 

keadaan ekonomi yang ditandai oleh keseimbangan sebab 

dalam alam pikiran ini pada hakikatnya secara alami ada 

harmoni diantara kepentingan inidividu dan golongan 

masyarakat atau keluarga. Masalahnya berkisar pada 

penyelidikan dan pemahaman tentang apa dan dimana 

kekuatan-kekuatan alamiah itu yang berlaku dalam proses 

ekonomi.  

Keadaan ekonomi keluarga yang meliputi tingkat 

pendapatan dan tingkat pendidikan sangat erat hubungannya 

dengan sikap siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. (Winardi, 1979) mengatakan bahwa pendapatan adalah 

“cara tradisional untuk memperoleh sesuatu pendapatan 

terdiri dari pada tingkatan melakukan prestasi yang ekonomis 

bernilai, dengan perkataan lain dengan jalan menyelenggarakan 



 12 

jasa-jasa atau memprosedur benda-benda dimana terdapat 

permintaan bertenaga beli”. Selanjutnya Sumitro (1978) 

memberi batasan pembatasan yakni “jumlah barang-barang 

dan jasa-jasa yang mempengaruhi tingkat hidup”. Sementara 

Sigit (1984) memberikan pengertian pendapatan perseorangan 

(personal income), yakni “semua penghasilan yang 

diterimanya setiap orang dalam kegiatan ekonomi suatu 

priode tertentu”. Secara umum pendapatan merupakan 

penghasilan pokok yang merupakan sumber hidup, baik 

berupa penghasilan tetap sebagai pegawai negeri/swasta. 

Menurut Purnomo (1993), pendapatan adalah semua 

penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam 

kegiatan ekonomi pada suatu periode tertentu. Selanjutnya 

Albert Manyers dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi yang 

disadur oleh Winardi (1983), pendapatan adalah benda-

benda yang dapat dikonsumsi selama priode tertentu 

sedangkan ia tetap memiliki sejumlah kekayaan yang sama 

pada periode akhir seperti yang dimiliki pada periode 

semula, dalam definisi di atas Manyers berpendapat bahwa 

pendapatan selain dapat dinilai sebagai suatu balas jasa, 

juga dapat ditinjau dari segi pemanfaatannya sebagai 

konsumsi bagi sipenerimanya tidak mengurangi harta jauh 

dimiliki sebelumnya. Pada hakikatnya pendapatan keluarga 

merupakan perolehan hasil dari kegiatan ekonomi keluarga.  
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Perhitungan mengenai pendapatan keluarga memberikan 

gambaran kepada kita tentang performance perekonomian 

masyarakat pada umumnya. Dan sistem perekonomian 

masyarakat berpengeruh terhadap kesejahteraan keluarga. 

Menurut Subirman dalam bukunya Sutjipta (1991), ukuran 

ekonomi keluarga sejahtera dilihat dari berbagai hal 

seperti, memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang 

memadai, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran 

(kemampuan menabung), produktivitas kerja, orientasi 

kerja, pola partisipasi keluarga dan pemanfaatan anak 

dalam angkatan kerja. Tingkat pendapatan keluarga sangat 

dipengaruhi oleh produktivitas atau kemampuan memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana 

yang tersedia dengan menghasilkan luaran (out put) yang 

maksimal, Subirman dalam bukunya Siagin (1985). Selanjutnya 

menurut Sadono (1981), secara ekonomi atau lahiriah orang 

dikatakan sejahtera kalau pendapatan rilnya semakin 

meningkat sehingga kebutuhan hidupnya semakin banyak 

terpenuhi. Nasaroh (1997), mengemukakan bahwa setiap 

individu produktif memiliki tingkat pendapatan tertentu 

agar ia dapat dikatakan hidup layak, tingkat pendapatan 

ini disebut pre-welfare come. Selanjutnya Todaro (1998), 

menjelaskan bahwa tingkat pendapatan perkapita penduduk 

merupakan salah satu tolok maju tidaknya aktivitas 

perekonomian suatu negara. 
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Orang melakukan kegiatan terutama sekali didorong 

atau dirangsang oleh pertimbangan ekonomi yang rasional 

yang menyangkut biaya-biaya keuntungan dari segi finansial 

pada umumnya atau dengan kata lain adalah adanya 

peningkatan pendapatan disamping manfaat-manfaat dari 

segi psikologi (Todaro, 1982). 

Adapun landasan teori ekonomi  keluarga dapat kita lihat 

dari beberapa ukuran kemiskinan pada tingkat ekonomi 

keluarga, yaitu tingkat mencapai kecukupan dalam hal 

kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan fisik, pangan 

dan bukan papan (perumahan, pakaian dan jasa). Sajogyo, 

dikutif Abustam 1995), Dalam hal pangan ada ukuran 

obyektif berdasarkan ilmu gizi berupa ukuran kecukupan 

pangan kalori perorang/hari (tenaga). BPS, 1984 dikutif 

oleh Abustam dasar bagi  suatu garis kemiskinan adalah 

kecukupan kalori: 2.100 kalori/orang/hari untuk rata-rata 

orang Indonesia plus satu paket kebutuhan fisik bukan 

pangan. 

Mubyarto (1995), pendapatan rendah kurang dari Rp.18.000/ 

bulan/orang, pendapatan sedang Rp.18.000-Rp.36.000/bulan/ 

orang, pendapatan tinggi lebih dari Rp.36.000/bulan/orang. 

Kamanto Sunarto (1993), pendapatan rendah kurang 

dari Rp.100.000/bulan, pendapatan tinggi Rp.66,7 sampai 

83,3 juta perbulan. 

Sajogyo yang dikutif oleh Abustam, tentang ekonomi 

keluarga mengukur dengan menggunakan tingkat pengeluaran 

konsumsi rumah tangga masyarakat desa dalam satu tahun 

equivalen harga beras: (1) kurang dari 320 kg beras 
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tergolong miskin, (2) kurang dari 240 kg beras tergolong 

miskin sekali, (3) kurang dari dari 180 kg beras tergolong 

paling miskin. 

Sandy yang dikutif oleh Abustam 1995, pada tahun 

1970-an melakukan penelitian di daerah-daerah miskin di 

beberapa propinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. 

Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan perkapita 

terhadap pemenuhan kebutuhan perkapita atas “sembilan 

kebutuhan pokok penduduk, yaitu: (1) beras 120 kg, (2) ikan asin 

15 kg, (3) gula pasir 6 kg, (4) minyak tanah 60 liter,  (5) garam 

9 liter (6) minyak goreng 6 liter (7) kain batik 2  potong, 

(8) cita kasar 4 meter (9) sabun 20 potong (sekarang sabunnya 

heterogen). Seseorang yang pendapatannya kurang dari 

total harga sembilan kebutuhan pokok tersebut sesuai 

harga yang berlaku, tergolong miskin. 

Dilihat dari segi tingkat penapatan ekonomi rumah 

tangga adalah tingkat pendapatan yang cukup memenuhi 

kebutuhan konsumsi pokok minimal rumah tangga, agar dapat 

melakukan produksi. Pemenuhan kebutuhan konsumsi ini 

diukur dengan tingkat pendapatan secara beras dalam 

tingkat kecukupan kebutuhan konsumsi makanan pokok yang 

setara untuk laki-laki dewasa. Mengingat perhitungan Hart 

(dikutif Nasikun 1986), mereka yang tingkat pendapatannya 

tidak kurang dari 300  kg beras setara beras perkonsumsi 

pertahun termasuk kategori tinggi atau kecukupan; antara 

150-300 kg termasuk kategori sedang atau tidak cukup 

memenuhi kebutuhan subsistensi, dan dibawah 150 kg termasuk 

kategori rendah atau kekurangan.         
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Sementara pengertian keluarga dapat kita bedakan 

atas dua bentuk yaitu keluarga inti (nuclear  family) dan 

keluarga luas (extended family). Keluarga inti adalah 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum 

menikah. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang 

terdiri dari keluarga inti senior dan yunior baik ikatan 

darah, perkawinan maupun adopsi (Agrenes Silitonga, 1996).  

 Dari kedua pengertian tersebut di atas, maka kita 

dapat memahami bahwa ekonomi keluarga adalah kemampuan 

keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan anggota-anggotanya.  

Muliyanto, 1982, mengatakan bahwa pendapatan atau 

penghasilan; seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

barang, baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri 

dengan jalan dinilai sejumlah uang atas harga yang 

berlaku pada saat itu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa ekonomi keluarga adalah pendapatan yang merupakan 

sumber hidup yang memiliki arti yang sangat penting bagi 

keluarga.  

Adapun batasan yang menjadi titik tolak dalam 

penelitian ini adalah ekonomi keluarga yang diartikan 

sebagai derajat (tingkat pendapatan)   keluarga  dan jumlah 

anak yang dibiayai dalam mengikuti pendidikan formal.  

B. Fungsi Ekonomi Keluarga  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa 

ekonomi dalam arti kemampuan atau penghasilan yang 



 17 

merupakan salah satu dari fungsi keluarga yang tidak 

kalah pentingnya bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi 

lainnya. Dalam pengantar sosiologi (Universitas Terbuka), 

dikatakan bahwa setiap keluarga apapun bentuknya selalu 

mempunyai dapur yang setiap hari berasap sehingga para 

anggotanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Dalam Pudjiwati Sajogyo (1985), dikatakan alokasi 

ekonomi dalam sistem kekerabatan diperlukan mengingat 

keperluan konsumsi anggota-anggotanya akan barang-barng 

dan jasa-jasa (makanan, pakain, perumahan dan lain-lain) 

yang harus diperoleh karena usaha produksi (barang-

barang, jasa-jasa) anggota-anggotanya pula.   

Dengan  kata lain bahwa penghasilan itulah yang 

menopang keluarga dalam membiayai segala kebutuhan 

anggota-anggotanya. 

BKKBN (1994), fungsi ekonomi keluarga diarahkan untuk 

mendorong keluarga sebagai wahana pemenuhan ekonomi, 

fisik dan materil dan sekaligus mendidik keluarga hidup 

efisien ekonomis dan rasional. 

BKKBN (1995), fungsi ekonomi keluarga adalah untuk 

mendorong fungsi ekonomi keluarga sebagai unsur pendukung 

kemandirian dan ketahanan keluarga.  

BKKBN (1997), fungsi ekonomi keluarga, dimana 

keluarga menyiapkan diri dan sanggup untuk meningkatkan 

kesejahteraan lahir dan batin dengan penuh kemandirian 

dan kesanggupan. 
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Kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan 

lainnya seperti pemeliharaan kesehatan, biaya pendidikan 

anak-anak dan biaya lainnya sangat sulit dipenuhi tanpa 

didukung oleh penghasilan yang memadai. Karena keadaan 

ekonomi keluarga turut berperan dalam pengembangan anak-

anak. Misalnya anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan 

cukup, maka anak-anak tersebut lebih banyak mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan, 

begitu pula sebaliknya. 

Antara fungsi ekonomi (penghasilan) dengan pendidikan 

sangat erat kaitannya karena pendidikan dari seorang 

anak adalah berkat penghasilan sang ayah dan bahwa 

penghasilan sang anak adalah berkat pendidikannya (John 

Vaisel, 1982). 

Jadi tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak sangat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya penghasilan keluarga 

(ayah dan ibu) sedangkan besar kecilnya penghasilan 

anak kelak, berhubungan erat dengan tingkat pendidikannya. 

Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan 

semakin besar pula kemunginan kebutuhan keluarga dapat 

dipenuhi. Sebaliknya semakin rendah penghasilan keluarga 

semakin sulit dalam memenuhi keluarga, termasuk biaya 

pendidikan anak. Gambaran yang dikemukakan di atas 

cukup logis karena pada dasarnya peningkatan pendidikan 

mengarah kepada peningkatan produktifitas kerja 
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sedangkan meningkatnya produktifitas akan berdampak 

positif pada penghasilan yang diperoleh. Dengan kata 

lain menurut Prijono Tjiptoherijanto, semakin tinggi 

tingkat pendidikan semakin tinggi produktifitas kerja 

dan semakin besar jumlah penghasilan (1989). Bahkan 

para teoritis fungsionalis mengatakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan meningkatkan modal manusia secara individual, 

pendidikan dianggap seakan-akan membawa keuntungan yang 

besar bagi individu melalui penyediaan pelatihan yang 

cukup  untuk bekerja terampil (Helen A. Moore, 1996).  

Faktor ekonomi keluarga inilah yang merupakan 

salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan pada 

sebagian besar masyarakat pedesaan terutama yang ber-

penghasilan rendah. Karena penghasilan rendah, masyarakat 

pedesaan mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan 

anak-anaknya. Akhirnya produktifitas kerjanya juga 

rendah yang berakibat pada penghasilannya rendah pula. 

Namun demikian status sosial ekonomi keluarga 

tidaklah dapat dikatakan sebagai faktor yang mutlak, 

sebab hal ini tergantung pula pada sikap orang tua dan 

corak interaksi dalam keluarga itu. Walaupun status 

sosial ekonomi (penghasilan) orang tua memuaskan tapi 

mereka tidak memperhatikan pendidikan anaknya dan 
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selalu cekcok saja, maka hal ini tidak menguntungkan 

perkembangan sosial daripada anak. 

Tetapi secara umum kondisi yang dialami oleh 

sebagian besar keluarga khususnya keluarga yang ada di 

daerah pedesaan adalah rendahnya penghasilan untuk 

biaya pendidikan anak dan hal ini sudah berlangsung 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mengentaskan kelompok masyarakat miskin terutama di 

daerah terpencil pada dasarnya mengarah kepada peningkatan 

kesejahteraan keluarga khususnya dan masyarakat pada 

luas umumnya dan salah satu di antaranya adalah Inpres 

Desa Tertinggal (IDT). Tujuannya adalah agar masyarakat 

miskin tersebut secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan produktifitas kerjanya yang pada gilirannya 

memungkinkan akan meningkatkan penghasilan. 

Dalam era pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP 

II) yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, peranan  

Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai modal 

memang sangat  penting, namun kedua aspek tersebut 

sangat ditentukan oleh peranan sumber daya manusia. 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan asep pokok 

yang disebut sumber daya (resources) baik sumber daya 

alam (natural resources), maupun sumber daya manusia 
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(human resources). Kedua sumber daya tersebut sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan.  

Tetapi apabila dipertanyakan mana yang lebih penting, 

maka menurut hemat penulis sumber daya manusialah yang 

lebih penting dan ini hanya akan terwujud lewat pendidikan. 

Hal ini dapat kita amati dari kemajuan-kemajuan suatu 

negara sebagai indikator keberhasilan pembangunan 

bangsa tersebut. Hal mana negara-negara yang miskin 

sumber daya alamnya, tetapi karena usaha peningkatan 

kualitas sumber daya manusianya begitu hebat, maka 

kemajuan bangsa tersebut dapat kita saksikan dewasa 

ini. Sebagaimana telah dibuktikan oleh negara-negara 

lain seperti Korea, Jepang dan Amerika. Pada awal 

kebangkitan negara Korea, Jepang dan Amerika menjadi 

negara industri, peranan sumber daya manusia terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan teknologi, masing-masing mencapai 

40%, 21% dan 32% (Radi A. Gany, 1995). 

Sebaliknya negara-negara yang potensial kaya akan 

sumber daya alamnya (negara–negara Timur Tengah misalnya), 

tetapi kurang mementingkan pengembangan sumber daya 

manusianya, maka kemajuannya kalah dengan negara Korea, 

Jepang dan Amerika (Soekidjo Notoadtmojo, 1998). 

Pengalaman dari keberhasilan negara-negara tersebut 

di atas, maka dalam pembangunan yang hendak dilaksanakan 

oleh bangsa Indonesia yang tercinta ini hendaklah 
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menempatkan pembangunan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang didasari dari peningkatan 

pendidikan anak sebagai sasaran utamanya untuk menunjang 

terwujudnya pembangunan  ekonomi melalui penerapan dan 

pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

setara dengan negara-negara maju di dunia. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Prijono 

Tjiptoherjanto bahwa tujuan pengembangan sumber daya 

manusia yang potensial menjadi tenaga kerja yang 

produktif (1989). Atas dasar inilah maka penduduk 

Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan 

bermanfaat dalam menunjang pembangunan nasional sebagaimana 

yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Definisi ini 

menunjukkan bahwa pendidikan mempersiapkan didik agar 

dapat memenuhi kebutuhannya di masa mendatang.        

C. Konsep dan Tujuan Pendidikan 

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan 

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban 

suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung 

suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan 

pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. 
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Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia 

melestarikan hidupnya. 

Sebelum kita memberikan batasan tentang pendidikan 

anak, ada baiknya kita mengutif beberapa pengertian 

pendidikan itu sendiri mengingat konsep pendidikan yang 

sangat luas. 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dikatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Abdurrahman, 

1991). Definisi ini menunjukkan bahwa pendidikan 

mempersiapkan anak didik agar dapat memenuhi kebutuhannya 

dimasa mendatang. 

Prof Richey (dalam M.Noor Syam, 1989) Istilah 

“pendidikan” berkenaan dengan fungsi yang luas dari 

pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat 

terutama membawa warga masyarakat yang baru (gerenasi 

muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawabnya di 

dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses 

yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam 

sekolah saja. 

Sementara Prof. Lodge (dikuti  M. Noor Syam, 1988), 

memberikan pengertian pendidikan dalam arti yang sempit 

“pendidikan” dibatasi pada fungsi tertentu di dalam 
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masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat 

(tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan 

hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi 

berikutnya, dan demikian seterusnya. 

Dalam pengertian yang lebih sempit ini, pendidikan 

berarti, bahwa pada prakteknya, identik dengan “sekolah”, 

yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur. 

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, maka 

kita dapat memahami bahwa pendidikan dapat berlangsung 

dalam lingkungan keluarga (informal), sekolah (formal) 

dan lingkungan masyarakat (nonformal). Bahkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikatakan  bahwa pendidikan berdasarkan jalurnya 

adalah pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah 

(Abdurrahman, 1991). 

       penjelasan di atas maka pendidikan anak yang 

dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pendidikan yang 

berlangsung di lingkungan sekolah atau pendidikan formal 

yang dikelola secara sistematis dan terorganisir dengan 

berbagai jenis dan jenjangnya. Sahabuddin (1995), 

dikatakan bahwa pendidikan di sekolah adalah pendidikan 

yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan 

aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan 

berkesinambungan. Adapun jenjangnya dimulai dari pendidikan 



 25 

pra sekolah (taman kanak-kanak), pendidikan dasar (SD dan 

SLTP), pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Hal di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan 

oleh Syam, dkk (1988) bahwa lembaga pendidikan formal di 

Indonesia adalah TK, SD, SLTP, SLTA dan PT yang dikenal 

sebagai sekolah. Jadi pendidikan anak yang dimaksudkan 

dalam tulisan ini dikateorikan sebagai pendidikan sempit. 

Pendidikan sekolah sebagai salah satu tindak didik 

dari pendidik adalah mengakar (proses tranfering suatu 

nilai) kepada peserta didik, sehingga peserta didik 

dengan aktivitasnya sendiri dapat mengalami perubahan 

positif pada semua aspek kepribadiannya, dikenal dengan 

sebutan Taxonomi Bloom (Tri Domein) yaitu: a) perubahan 

kognitif, b) perubahan afektif dan c) perubahan psikomotor 

(Abdurrahman, 1991). 

Dalam Sahabuddin (1994), ketiga ranah tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif banyak berhubungan dengan informasi 

dan pengetahuan (knowledge). Tujuan ini terutama dialamatkan 

kepada perkembangan intelektual siswa. Perkembangan dalam 

bidang ini meliputi baik keterampilan intelektual dasar, 

seperti kemampuan menambah dan mengurang, maupun kemampuan 

fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-generasilisasi. 
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Pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan terutama ditujukan 

kepada tujuan-tujuan dalam ranah ini. 

2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berhubungan dengan pertumbuhan sikap, 

emosi, sosial dan nilai-nilai dari siswa-siswa, pertumbuhan 

pribadi dan perkembangan emosional. Guru-guru yang 

berkerja dalam bidang ini perlu memiliki keterampilan 

dalam membantu siswa mendiagnosa dan menemukan pemecahan 

masalah pribadi dan sosial. Tujuan seperti kemampuan 

bekerja dengan teman-teman, mempertimbangkan ketentuan-

ketentuan, atau keinginan termasuk kedalam ranah afektif. 

Ranah ini merupakan sikap dalam konsep dan meliputi 

penerimaan yang sederhana sampai kepada kemampuan kompleks 

untuk memberikan corak dengan menggunakan konsep nilai. 

3. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor mencakup keterampilan-keterampilan 

otot dan gerakan-gerakan, tertuju kepada pemerolehan 

keterampilan mengerjakan dan bergerak. Ranah psikomotor 

keterampilan di sisi lain, terutama berhubungan dengan 

pengembangan keterampilan dan kondisi-kondisi otot. Dalam 

ranah ini termasuk tujuan-tujuan seperti belajar bagaimana 

menjahit lubang kancing, mengembangkan servis tehnis yang 

baik, belajar menjalankan mesin bubut, belajar menjalankan 

traktor, dan sebagainya. Sebelum keterampilan intelektual 
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masuk kedalam tiap-tiap tugas psikomotoris. Sesungguhnya 

belum ada laporan mengenai ranah ini karena baru dalam 

persiapan. Namun telah ada saran yang dibuat berdasarkan 

pendekatan umum dari Bloom. 

Hal di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan 

oleh pakar sosiologi bahwa pendidikan adalah salah satu 

prinsip yang paling penting dalam mengembangkan dan 

mengendalikan karakteristik individu dalam masyarakat 

yang berskala besar dan modern. Demikian pula pendidikan 

formal memiliki pengaruh penting terhadap stabilitas dan 

perubahan sosial. Pendidikan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan, sikap, 

nilai-nilai, dan bahkan perilaku manusia. 

Armer dan Youtz, dalam Sukri Nyompa, 1997 melihat 

pendidikan dari teori pembangunan sosial ekonomi, menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan suatu sumber yang dapat 

menyebabkan perubahan sosial budaya, sehingga mampu 

meningkatkan moral manusia, merubah sikap ke arah 

positif, dan perilaku manusia secara umum. Selanjutnya, 

Armer dan Youtz mengatakan bahwa pendidikan formal 

terutama lamanya seseorang bersekolah memiliki pengaruh 

yang kuat dan langsung terhadap orientasi nilai. 

Dikatakan pula bahwa sekolah sebagai salah satu institusi 

membentuk pengalaman-pengalaman, nilai-nilai, kepercayaan 

dan persepsi manusia.  
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Swan dan Stepp, dalam Sukri Nyompa, 1997 mengatakan 

bahwa pendidikan adalah suatu proses bukan produk dan 

pada umumnya program pendidikan itu adalah mengajar 

manusia berpikir. Semiawan, 1993 pendidikan bertugas 

mengembangkan semua kemampuan manusia (all human powers). 

Selanjutnya Arif, 1990 mengemukakan bahwa pendidikan 

dibutuhkan untuk membina keluarga, masyarakat dan lembaga 

dimana manusia beraktivitas. Pendidikan mengembangkan 

pikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

jasmani maupun rohani.  

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat menentukan dan 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, kemampuan, 

sikap dan nilai-nilai, serta perilaku manusia dalam 

lingkungan garapannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hal yang sama SISDIKNAS (Abdurrahman, 1991) dikatakan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdasarkan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. Dari batasan mengenai tujuan pendidikan 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: 
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a. Pendidikan membentuk watak yang kepribadian, bertakwa, 

berbudi pekerti dan bertanggung jawab serta berdisiplin.  

b. Pendidikan memberikan keterampilan, kemampuan bekerja, 

dan sipat mandiri. 

c. Pendidikan memberikan pengetahuan dan kecerdasan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses 

pendidikan mempunyai pengaruh yang nyata dalam tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan.  

D. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak 

Mengingat pendidikan anak adalah suatu hal yang perlu 

dibenahi karena disamping sebagai dambaan dari suatu 

keluarga, ia juga sebagai calon pelanjut atau pemegang 

tongkat estafet yang akan melanjutkan cita-cita pembangunan 

di hari esok. Hal ini tampak dalam pola umum PELITA IV 

(1993-1989) dimana pemerintah mencanangkan pentingnya 

kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu 

prasyarat dalam pembangunan yang akan terwujud apabila 

ditunjang oleh modal pendidikan yang tinggi. 

Dalam mengkaji masalah upaya-upaya peningkatan 

pendidikan anak, hal ini tidak terlepas dari konsep 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) karena dalam upaya 

peningkatan pendidikan anak pada akhirnya akan terwujud 
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dalam bentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagaimana 

yang diamanahkan oleh GBHN, 1989. 

Tahir Kasnawi  menyatakan bahwa dengan memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka produktifitas 

kerja akan menjadi lebih tinggi yang pada gilirannya 

diharapkan dapat menaikkan pendapatan. Sehingga pengembangan 

kualitas sumber daya manusia haruslah berporoskan pada 

dua pendekatan utama secara paralel dan terintegrasi 

(Indikator, 1996). Kedua pendekatan tersebut adalah 

sebagai berikut:            

1. Peningkatan Kualitas Sumber Modal Manusia (Human 

Capital Development). 

Penduduk Indonesia secara keseluruhan merupakan 

modal yang secara kuantitas amat besar jumlahnya. Pada 

tahun 1996 penduduk Indonesia mencapai 195 juta jiwa, dan 

Sulawesi sekitar 7,3 juta jiwa. Tetapi dengan kuantitas 

yang begitu besar tampa disertai dengan kualitas yang 

baik hanyalah merupakan beban berat bagi pembangunan itu 

sendiri, yang pada gilirannya akan menghambat laju per-

tumbuhan produktivitas nasional. 

Oleh karena itu program peningkatan kualitas modal 

manusia itu terkait atau terintegrasi dengan kebijakan 

perencanaan pengembangan ketenagakerjaan nasional. 



 31 

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendidikan, 

program peningkatan modal manusia hendaklah diupayakan 

sebagai prsyarat utama. Guna meningkatkan kualitas modal 

manusia tersebut paling tidak ada empat unsur yang harus 

dikembangkan antara lain: 

1) Pengetahuan dan Keterampilan 

Dalam kehidupan modern secara mutlak harus dibangun 

dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Oleh sebab itu hanya masyarakat yang mempunyai keunggulan 

dalam penguasaan IPTEK yang mampu mengembangkan kehidupan 

masyarakat sejahtera. Kekayaan akan sumber daya alam 

(SDA) hanya dapat memberi manfaat dalam jangka panjang 

yang optimal apabila dikelola oleh orang-orang yang 

menguasai IPTEK dan terampil. Penguasaan IPTEK tersebut 

dilakukan melalui proram pendidikan dan pelatihan-

pelatihan, baik yang bersifat formal maupun informal. 

2) Motivasi Kerja 

Keunggulan sumber daya manusia (SDM) hanya akan 

tercapai apabila didukung oleh motivasi kerja yang kuat. 

Motivasi dan etos kerja ini menciptakan rasa keterikatan 

(komitmen) serta kesungguhan dan tanggung jawab yang 

lebih tinggi dalam melaksanakan aktivitas masing-masing. 

Motivasi dan etos kerja dapat ditumbuhkembangkan melalui 

penggalian dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung 
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dalam budaya masyarakat itu sendiri, maupun melalui 

akulturasi dengan budaya masyarakat lain. 

3) Ketahanan Mental dan Rohani 

Kehidupan modern menimbulkan berbagai macam tantangan 

bagi siapa saja yang terlibat. Tantangan tersebut dapat 

berupa hambatan-hambatan ataupun godaan-godaan. Oleh sebab 

itu hanya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai 

ketahanan mental yang kuat, yang mampu mencapai kemajuan 

dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Sebaliknya 

ketahanan mental yang rapuh selain akan merugikan diri 

sendiri juga mempunyai daya rusak bagi orang lain atau 

masyarakat. Peningkatan kualitas ketahanan mental dan 

rohani tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemahaman 

yang mendalam serta pengalaman yang konsisten akan nilai-

nilai. 

4) Kualitas Fisik 

Kualitas fisik sumber daya manusia (SDM) dijabarkan 

dalam bentuk kesehatan (health) dan kebugaran (fitness) 

tubuh yang selalu terpelihara. Sebab bagaimanapun juga 

memerlukan aktivitas fisik yang tinggi setiap saat 

memerlukan curahan pikiran, waktu dan tenaga yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu hanya mereka yang memiliki 

kualitas fisik yang baik (sehat dan bugar) yang mampu 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Pening-

katan kualitas fisik dalam dilakukan memului pengembangan 



 33 

program-program kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk 

memasyarakatkan kegiatan berbagai jenis olah raga. 

Asumsi dasar teori Human Capital adalah bahwa 

seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui peningkatan 

pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, 

disitu meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat 

penghasilan seseorang, akan tetapi, dipihak lain, menunda 

penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti 

sekolah tersebut. 

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Basic Needs) 

Pembangunan adalah seluruh aktifitas atau kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh 

karena itu salah satu dimensi pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) yang sama pentingnya dengan pembangunan 

kualitas modal manusia adalah upaya pemenuhan kebutuhan 

dasar penduduk, sebab hanya dengan pemenuhannya kebutuhan 

dasar seseorang, maka yang bersangkutan berkemampuan 

untuk mengembangkan produktivitasnya. 

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut 

mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial maupun kebutuhan 

yang sifatnya individual, rumahtangga dan masyarakat 

(publik). 

Beberapa unsur utama dari kebutuhan dasar penduduk 

yang perlu prioritas pemenuhannya dalam rangka pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) adalah: 

1) Kebutuhan Pangan 
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Meskipun swasembada pangan (beras) sudah tercapai 

akan tetapi masalah pemenuhan akan pangan bagi sekelompok 

besar penduduk Indonesia masih sering muncul. Apalagi 

pada saat sekarang ini resesi ekonomi termasuk sembilan 

bahan pokok (Sembako) yang melanda beberapa negara Asia 

termasuk Indonesia yang menyebabkan pemerintah Indonesia 

harus bekerja keras dengan jalan mengimpor dari luar 

dengan tujuan kebutuhan akan pangan. 

2) Kesehatan 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 

sama pentingnya dengan kebutuhan akan pangan, sebab 

keduanya menentukan kemampuan manusia untuk mempertahankan 

hidupnya. 

Pemenuhan akan kesehatan tujuannya untuk meningkatkan 

harapan hidup (life expectancy) penduduk sampai selama 

mungkin. Untuk itu program pengembangan kesehatan masyarakat 

ditujukan terutama pada penurunan angka kematian penduduk 

termasuk Angka Kematian Bayi (AKB) yang relatif masih 

cukup tinggi. 

Terkait dengan usaha pemenuhan kesehatan disini 

ialah tersedianya tempat tinggal yang layak dan sehat. 

3) Pendidikan 

Dalam upaya-upaya pengembangan modal manusia di 

atas, maka kebutuhan dasar akan pendidikan merupkan 

penanaman modal manusia (Human Invesment). Namun dalam 
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konteks kebutuhan dasar (Basic Needs) penduduk. Maka 

pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi perkembangan 

psikis dan sosial dari setiap individu. 

Sejak diperkenalkannya ide tentang investasi 

dibidang sumber daya manusia pada tahun 1960-an perhatian 

tentang nilai-nilai ekonomis dari pendidikan telah 

berkembang dengan subur di seluruh dunia. Apalagi 

beberapa studi yang dilakukan  berhasil membuktikan bahwa 

tingkat pendidikan penduduk mempunyai pengaruh positif 

terhadap perkembangan ekonomi suatu bangsa. Implikasinya 

adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan 

melalui perbaikan dan peningkatan di bidang pendidikan.   

Kenyataan ini telah mendorong para perencana dan 

pengambil keputusan di banyak negara, termasuk juga 

negara-negara yang sedang berkembang, untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar dalam peningkatan mutu dan 

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

setelah tahun 1960-an investasi besar-besaran ditujukan 

pada bidang pendidikan. Bahkan di kebanyakan negara 

berkembang investasi di bidang pendidikan, terutama 

pendidikan formal, dilakukan dengan sangat intensif 

sehingga dikatakan sebagai suatu “industri” terbesar yang 

menghabiskan dana terbanyak (Todaro, 1983). 
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Investasi di bidang pendidikan ini terbukti telah 

memberikan keuntungan tersebut tidak hanya didapat oleh 

mereka yang berpendidikan sebagai hasil dari investasi 

yang ditanamkan (private rate of retums), tetapi juga 

dapat dipetik oleh masyarakat di lingkungan mereka 

(social rate retums). 

Sehubungan dangan hal tersebut, Gary S. Becker 

dalam teorinya tentang sumber daya manusia menyatakan 

bahwa ada hubungan yang positif antara penghasilan yang 

diperoleh seseorang dengan tingkat pendidikan yang 

dicapai. Artinya semakin tinggi pendidikan yang dimiliki 

oleh seseorang maka semakin besar pula penghasilan seumur 

hidup yang akan diperoleh. Disamping pendidikan formal, 

pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan tempat 

bekerja, misalnya on the job training, juga dapat meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga akan meningkatkan penghasilan 

(Becker, 1975). Walaupun dalam investasi di bidang 

pendidikan dibutuhkan biaya yang besar seperti biaya 

sekolah atau (opportinity cost), secara keseluruhan 

mereka yang berpendidikan tinggi akan mempunyai 

penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan yang 

tidak atau yang berpendidikan rendah. Namun demikian 

pendidikan yang tinggi tidak langsung didapatkan oleh 

mereka yang berpendidikan tinggi selesai pendidikan. 
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Asumsi dasar teori Human Capital adalah bahwa 

seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui 

pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, 

di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat 

penghasilan seseorang, akan tetapi, dipihak lain, menunda 

penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti 

sekolah tersebut. Disamping penundaan penerimaan penghasilan 

tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar 

biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian 

buku-buku, dan alat-alat sekolah, tambahan uang transport 

dan lain-lain  (Simanjuntak, 1985).  

Dalam teori “Human Capital” orang yang berpendidikan 

tinggi diharapkan dapat mendemostrasikan produktivitas 

kerjanya yang tinggi, oleh karena itu pendapatannya 

biasanya tinggi pula (Uthoff and Perima, 1986, dalam 

Daliyo,1986). 

Sejalan dengan upaya-upaya pengembangan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) di atas, maka dapat dipahami 

bahwa pendidikan anak akan bisa terwujud apabila upaya-

upaya tersebut dapat dipenuhi. Karena anak yang sedang 

belajar akan membutuhkan berbagai macam kebutuhan seperti 

makanan, pakaian, perlindungan, kesehatan dan lain-lain. 
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E. Ekonomi Keluarga Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak 

Berbicara tentang masalah pendidikan anak, sebenarnya 

sekolah dapat saja mengembangkan dirinya berdasarkan 

potensi lingkungannya. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Suyata (1996) yaitu sekolah dapat 

mengembangkan situasi, dengan situasi itu orang tua ikut 

bersekolah, ikut belajar atau paling tidak menjadi 

pengamat belajar yang terjun dengan sungguh-sungguh. 

Adapun peranan orang tua dalm memperbaiki sekolah, 

Suyata (1996) menjelaskan bahwa hasil kajian dunia 

pendidikan menyajikan adanya kontoversi tentang andil 

sekolah dan andil keluarga dalam hal mutu pendidikan 

anak. Salah satu argumen menyatakan bahwa mutu belajar 

anak-anak tergantung pada kondisi keluarga anak tersebut, 

sementara sekolah tidak banyak andilnya. Kondisi seperti 

ini terjadi di negara-negara maju, terutama yang sudah 

mengembangkan ekuiti sumber-sumber belajar. Dengan ekuiti 

sumber-sumber belajar di sekolah, variansi antar sekolah 

boleh dikatakan tidak ada. Karena itu andil sekolah untuk 

menjelaskan variansi mutu hampir tidak ada pula. Untuk 

kasus ini, mutu pendidikan sekolah ditentukan oleh 

besarnnya andil keluarga (orang tua), sementara andil 

sekolah kecil saja. 
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Satu argumen lainnya menyatakan bahwa perbedaan 

mutu pendidikan anak-anak di sekolah adalah hasil kerja 

sekolah. Baik tidaknya sekolah menjelaskan maka baik 

tidaknya hasil pendidikan anak-anak, terutama di negara-

negara berkembang (Abustam, 1996). Sekolah di negara-

negara berkembang dengan dana yang terbatas memiliki 

perbedaan–perbedaan yang besar. Perbedaan kemampuan dan 

kualitas antar sekolah cukup besar, sementara perbedaan 

kemampuan dan kualitas antar keluarga satu sama lainnya 

sedemikian kecilnya, lebih banyak berpendapatan rendah. 

Kondisi ini dapat menjelaskan besarnya andil sekolah dan 

kecilnya andil keluarga bagi adanya perbedaan mutu 

pendidikan anak-anak tersebut. 

Terlepas dari kontroversi bahwa apakah sekolah atau 

keluaraga yang dapat memperbaiki belajar anak-anak, yang 

pasti bahwa keluarga (orang tua) sangat berperan dalam 

peningkatan pendidikan anak-anaknya. Dewasa ini semakin 

nampak bahwa kemampuan orang tua untuk menyekolahkan dan 

mendidik anak-anaknya sangat tergantung pada kondisi 

ekonomi keluarga tersebut. 

Pada masing-masing keluarga, kehadiran seorang anak 

adalah merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan 

kepada orang tua, dan disinilah letak tanggung jawab dari 

orang tua untuk merawat, menjaga, membesarkan, memberikan 

perlindungan dan menanggung biaya pendidikan. Kalau kita 
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amati secara nyata, kebutuhan akan biaya-biaya pendidikan 

anak adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Apalagi dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. 

Dari uraian di atas telah tergambar bahwa ekonomi 

keluarga mempunyai peranan terhadap pembentukan anak. 

Misalnya keluarga yang perekonomiannya cukup, menyebabkan 

lingkungan materialnya yang dihadapi anak di dalam 

keluarganya akan lebih luas, sehingga ia mendapat kesempatan 

yang lebih banyak dalam mengembangkan bermaca-macam 

kecakapan. Hubungan sosial antara anak-anak dengan orang 

tuanya ternyata berlainan juga dalam bentuk-bentuknya, 

misalnya keluarga yang ekonominya cukup, hubungan antara 

orang tua dan anak-anaknya akan lebih baik sebab orang tua 

tidak tertekan didalam mencapai kebutuhan-kebutuhan hidupnya 

sehingga perhatiannya dapat dicurahkan kepada anak-anaknya. 

Jadi orang tua dalam hal ini mencurahkan perhatian yang lebih 

mendalam kepada pendidikan anaknya karena tidak disulitkan 

dengan perkara kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan manusia. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Abu Ahmadi (1999), bahwa keadaan ekonomi 

keluarga dapat juga berperan terhadap perkembangan anak-anak. 

Misalnya anak-anak yang cukup orang tuanya berpenghasilan 

cukup (sosail ekonominya cukup), maka anak-anak tersebut 

lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk memperkembangkan 

bermacam-macam kecakapan begitu pula sebaliknya. 

Dalam suasana yang lain (Kartini, 1995), status ekonomi 

keluarga yang rendah dapat menyebabkan anak tidak bisa 
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belajar dengan tenang dan baik. Misalnya ia selalu dikejar-

kejar oleh pelunasan uang sekolah, diejek teman-temannya 

karena pakaiannya sudah “out of date”, harus membantu orang 

tua mencari uang, atau perasaan anak itu sendiri yang merasa 

rendah diri. 

Hasil penelitian Prestal (dikutif Gerungan, 1988), 

seorang peneliti Jerman telah membandingkan prestasi anak-

anak sekolah kelas pertama dari beberapa sekolah dasar di 

sebuah kota Jerman Barat. Ia menghitung angka rata-rata rapor 

kelas pertama dari anak-anak yang berasal dari rumah tangga 

yang status sosial-ekonominya rendah, dibandingkannya dengan 

angka rata-rata rapor kelas pertama anak-anak yang berasal 

dari keluarga yang statusnya agak tinggi. Yang menjadi 

kriterium rendah-tingginya status sosial-ekonomi dalam 

percobaan ini antara lain adalah macam dan tempat rumahnya, 

penghasilan keluarga, dan beberapa kriterium lainnya mengenai 

kesejahteraan keluarga. Sebagai hasil dari percobaan ini 

ditemukannya bahwa prestasi anak-anak dari keluarga yang 

rendah status sosial-ekonominya pada akhir kelas pertama 

lebih tinggi dari pada prestasi anak-anak dari keluarga yang 

status sosial-ekonominya mencukupi. Tetapi keunggulan ini 

pada akhir kelas dua sudah bergeser, dan golongan anak dari 

keluarga yang status sosial-ekonominya cukupan telah mengejar 

kemajuan anak-anak golongan pertama sehingga memadai. 

Lavin (dikutif Suyata, 1998), mengemukakan bahwa salah 

satu penentu keberhasilan belajar akademik itu adalah fakto 



 42 

tingkat sosial ekonomi orang tua. Rasional dn operasionalnya 

tingkat sosial ekonomi terhadap perilaku dan hasil belajar 

anak-anak di sekolah memang tidak sedemikian jelas. Sepintas 

yang terlihat atau berupa suatu resep bagi perbaikan mutu 

belajar anak adalah memperbaiki tingkat sosial ekonomi orang 

tua. 

Lavin (dalam sukri Nyompa, 1997), menyinggung sisi lain 

dari peranan sosial ekonomi dalam hal prestasi belajar siswa 

tingkat sosial ekonomi ternyata berhubungan dengan dorongan 

dan motivasi untuk berprestasi pada anak-anak, atau sering 

disebut achievement value. Motivasi berprestasi tinggi 

terkait dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi pula. 

Beroperasinya dorongan prestasi itu mencakup:(1) pandangan 

terhadap kemungkinan melakukan manipulasi lingkungan yaitu 

bahwa lingkungan itu dapat diubah, dan (2) kesediaan menunda 

kenikmatan yang sifatnya segera atau sementara dengan 

memperhatikan pertimbangan dan dampak jangka waktu yang lebih 

panjang. 

      penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam 

menentukan masa depan anak faktor sosial ekonomi keluarga 

sangat menentukan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Alwin dan Thomton (dalam Mahmud, 1989), bahwa murid-murid 

yang berasal dari keluarga yang berstatus sosial ekonomi 

tinggi menunjukkan prestasi lebih tinggi dan dapat bersekolah 

lebih lama ketimbang murid-murid yang berasal dari keluarga 

dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah. 
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Dalam hal kemampuan intelegensi pun nampak adanya 

perbedaan sebagai akibat dari status sosial ekonomi 

keluarga. Menurut Kemmeyer (1977) dalam Jaelani (1989) 

bahwa ada hubungan dengan kemampuan intelegensi rata-

rata. Hal ini terlihat di Polandia, pada masyarakat 

petani tradisional yaitu masyarakat yang memiliki status 

sosial ekonomi yang baik cenderung memiliki anak-anak 

yang berintelegensi tinggi, dan masyarakat yang berstatus 

sosial ekonomi yang kurang baik, memiliki anak yang  

berintelegensi rendah. Hal ini tentu berkaitan dengan 

faktor penyediaan gizi yang cukup serta fasilitas belajar 

yang memadai. 

Slameto, (1995) keadaan ekonomi keluarga erat 

hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar 

selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya 

makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-

lainnya juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang 

belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, 

buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya 

dapat dipenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, 

kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibat kesehatan 

anak terganggu sehingga belajar anak juga terganggu. 

Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga 

anak merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti 

menganggu belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja 



 44 

mencari nafkah sebagai pembantu orang tuanya walaupun 

sebenarnya anak belum saatnya untuk bekerja, hal yang 

begitu juga akan menganggu belajar anak. 

Singarimbun (1982) dalam Jaelani (1989) mengatakan 

bahwa orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih 

baik, cenderung mempunyai jumlah anak yang berintelegensi 

tinggi dibanding dengan anak miskin, tetapi tidak 

menjamin bahwa prestasi belajar mereka juga harus lebih 

tinggi. Diperkirakan bahwa sosial ekonomi keluarga yang 

baik dapat mempengaruhi pemberian gizi yang baik dan 

seterusnya akan dapat meningkatkan kesehatan dan 

intelegensi anak. Pengaruh lanjut dari gizi yang baik 

adalah pembuatan sel-sel tubuh dan saraf yang normal yang 

sangat menentukan tingkat kecerdasan seseorang (Depkes, 

1985). 

A. Munir Yusuf (1986)  mengemukakan bahwa kemiskinan 

orang tua adalah merupakan salah satu faktor yang sering 

menghalangi dan menghambat  kelancaran pendidikan anak-

anak mereka. Orang tua selalu berfikir dan menimbang 

untung ruginya dari pada sekolah itu. Orang tua yang 

ekonominya tidak mampu ditambah lagi dengan pendidikan 

yang kurang, tidak mendorong anak-anaknya untuk lebih 

lama tetap tinggal di sekolah. Mereka lebih cenderung 

membantu orang tua ke sawah, ke ladang atau membantu 

mereka untuk memelihara ternak di rumah. 
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Menurut Jaelani (1989), bahwa kemampuan dan 

prestasi belajar anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

internal saja, tetapi juga oleh pengaruh faktor-faktor 

eksternal. Faktor ekternal itu antara lain lingkungan 

termasuk lingkungan sosial  ekonomi anak, yang turut 

menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan. Sering 

orang berkata bahwa pendidikan tidak dapat berjalan 

secara baik tanpa didukung sosial ekonomi yang baik. Oleh 

karena itu bahwa faktor-faktor sosial ekonomi keluarga 

banyak mempengaruhi tingkat pendidikan anak. 

Berdasarkan penyelidikan tentang anak-anak putus 

sekolah yang hasilnya dilaporkan oleh UNESCO antara lain 

menyimpulkan bahwa putus sekolah lebih banyak terjadi 

pada sekolah-sekolah di desa dari pada di kota. Faktor 

utama yang menyebabkan anak putus sekolah adalah 

kemiskinan atau ketidakmampuan orang tua untuk membiayai 

anak-anaknya (Vembiarto, 1978) dalam (Mulyanto Sumardi, 

1982). Yang dimaksud putus sekolah adalah anak yang tidak 

dapat menammatkan pendidikan formal yang diikutinya di 

sekolah. Ataupun tidak dapat menikmati pendidikan formal 

dalam waktu yang lama. Dari gambaran ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar anak yang putus sekolah maupun yang 

tidak berkesempatan belajar di sekolah terjadi di 

pedesaan karena kemiskinan orang tua (Mulyanto Sumardi, 

1982). 
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Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, bahwa 

anak bisa melanjutkan pendidikannya, mulai dari yang 

terendah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan orang tua. Akan 

tetapi apabila hal itu tidak terpenuhi, anak yang mempunyai 

keinginan untuk melanjutkan pendidikan seringkali tidak 

dapat terwujud, karena hambatan pertama masalah ekonomi. 

Kondisi yang demikian jelaslah bahwa kemiskinan orang tua 

baik ilmu pengetahuan maupun kekayaan akan mempengaruhi 

pendidikan anak mereka. 

Bahkan Mely Tan (1983) mengatakan bahwa selama 20 

tahun terakhir ini tingkat pendidikan wanita masih jauh 

terbelakang dibanding dengan kaum pria dari sepertiga 

sampai setengah kasus putus sekolah adalah wanita 

terutama pada tingkat pendidikan tinggi. Banyak alasan 

yang menyebabkan putus sekolah terutama kesempatan, 

kebudayaan bahkan sosial ekonomi keluarga yang rendah, 

bahkan lebih banyak yang memilih untuk menikah. 

Dalam skala Nasional dan internasional telah 

membuktikan bahwa negara-negara yang ekonominya kuat dan 

laju pertumbuhan yang mantap adalah juga negara-negara 

yang tingkat pendidikan yang lebih tinggi bagi rata-rata 

penduduknya. Dengan demikian peningkatan kualitas manusia 

melalui pendidikan nampak pada peningkatan produktivitas 

kerja (Denison, dalam Simanjuntak, 1985).  
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Dari uraian di atas memberikan suatu indikasi bahwa 

masalah ekonomi berkorelasi positif terhadap tingkat 

pendidikan, dalam artian bahwa pendidikan yang tinggi 

hendaklah ditopang oleh ekonomi yang matang. 

Melihat uraian di atas semakin jelas bahwa faktor 

sosial ekonomi keluarga merupakan faktor penentu dalam 

meningkatkan pendidikan anak, sehingga status sosial 

ekonomi keluarga adalah merupakan suatu prasyarat utama. 

Karena tanpa ekonomi yang cukup pendidikan anak yang kita 

dambakan akan sulit terwujud menjadi kenyataan. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendidikan anak, 

hal ini sangat terkait juga dengan besarnya keluarga 

(jumlah anak). Sidi (1984) menjelaskan bahwa semakin 

besar jumlah anggota keluaga, semakin rendah jumlah rata-

rata kalori dan protein yang dapat dikonsumsi oleh setiap 

anggota keluarga, terutama pada keluarga yang berpenghasilan 

rendah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan perwira 

(1992) bahwa anak yang lebih sedikit, beban untuk 

menanggung berbagai keperluan anak seperti biaya 

pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya akan menjadi 

ringan.  Hal ini sejalan dengan penyelidikan Tauran Ph.D 

(dalam Abu Ahmadi, 1991), mengungkapkan bahwa: pada 

umumnya keluarga yang mempunyai banyak anak terdapat 
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dalam tingkat sosial ekonomi yang rendah. Orang tua yang 

berasal dari tingkat sosial ekonomisnya yang tinggi dan 

menengah cenderung membatasi anak-anak mereka dan jumlahnya 

relatif kecil sehingga sanggup membiayai pendidikannya 

sampai tingkat perguruan tinggi. 

Mengacu pada pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin banyak anggota keluarga dalam suatu keluarga akan 

semakin banyak biaya yang harus disiapkan untuk digunakan 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk di dalamnya 

biaya pendidikan dan fasilitas belajar lainnya.  

F. Kerangka Pikir 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu bahwa keluarga dengan fungsi ekonominya dapat 

meningkatkan pendidikan anak. Fungsi ekonomi keluarga selain 

untuk memenuhi kebutuhan dasar primer, juga berfungsi 

untuk membiayai pendidikan anak. Hasil penelitian di 

tempat lain telah memperlihatkan korelasi antara kemampuan 

ekonomi keluarga dengan tingkat pendidikan anak dalam 

keluarga tersebut. Atas pertimbangan inilah peneliti 

bermaksud menguji kebenaran tersebut di Kecamatan Mengkendek. 

Secara sistematis dapat digambarkan skema alur pikir 

sebagai berikut: 
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G. Hipotesis 

 

Dari penjabaran teori-teori dan kerangka pikir di 

atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara tingkat pendapatan  keluarga dengan 

tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja. 

2. Ada hubungan antara jumlah anak yang dibiayai dengan 

tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten 

Tana Toraja. 

 Ekonomi Keluarga 

Tingkat Pendapatan Keluarga 

(Pendapatan Orang Tua) 
Jumlah Anak 

Tingkat Pendidikan Anak 
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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Penetapan Lokasi Penelitian 

Pusat perhatian peneliti pada penelitian ini adalah 

Kecamatan Mengkendek, dimana terdapat 28 desa, yang 

ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Pengambilan lokasi 

penelitian akan dilakukan secara acak, dengan 

memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) sebagian besar 

+ 90% kepala keluarga petani, 2) desa terpilih merupakan 

dimana terdapat + 75 % anak-anak yang berada pada usia 

sekolah. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka ke 28 desa 

tersebut memenuhi sarat untuk diteliti. Karena jumlah 

desa yang sangat banyak, maka peneliti menetapkan 4 desa 

saja sebagai lokasi sampel penelitian dengan menggunakan 

random. Keempat desa yang terpilih adalah Desa 

Salubarani, Desa Betteng Deata, Kelurahan Tinonring, dan 

Kelurahan Rante Kalua’. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah seluruh rumahtangga di Kecamatan Mengkendek 

sebanyak 9178 KK. Jumlah ini berdasarkan jenis 

pekerjaannya dibedakan atas keluarga petani 7892 KK, 
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keluarga pegawai 827 KK, dan keluarga wirausaha sebanyak 

495 KK. 

Pemilihan sampel dilakukan secara proporsional 

random sampel dengan menetapkan 10% dari setiap desa/ 

kelurahan dengan asumsi bahwa jumlah tersebut dapat 

mewakili populasi yang ada. Hasilnya menunjukkan: untuk 

keluarga petani dipilih sebanyak 95 KK, keluarga pegawai 

14 KK dan keluarga wirausaha 10 KK. Jumlah sampel yang 

diperoleh dari seluruh populasi ini sudah memenuhi 

kebutuhan analisis yang akan dilakukan. 

Untuk lebih jelasnya sampel yang diambil dari 

setiap desa/kelurahan sebesar 10% dari populasi secara 

rinci dapat kita lihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 Penyebaran Populasi Dan Sampel Pada Empat Desa/ 

Kelurahan Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja, 2000   

 
Nama  Desa 

Populasi KK perdasarkan jenis 
pekerjaan 

Jumlah 
KK 

Sampel KK berdasarkan jenis 
pekerjaan 

Jumlah 
KK 

Petani Pegawai Wiraswasta Petani Pegawai Wiraswasta 

Desa Salubarani 

Desa Batteng Deata 

Kelurahan Tinoring 

Kelurahan Rantekalua 

342 

211 

240 

290 

23 

7 

25 

13 

15 

12 

15 

7 

380 

230 

280 

310 

34 

17 

19 

25 

3 

3 

4 

4 

1 

3 

4 

2 

38 

23 

28 

31 

Jumlah 1083 68 49 1200 95 14 10 120 

Sumber : Kantor Kecamatan mengkendek Kabupaten tana 

Toraja 2000.         
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C. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel yang diperhatikan peneliti adalah variabel 

yang mempunyai hubungan antara fungsi ekonomi keluarga 

dan tingkat pendidikan anak. Variabel dimaksud terdiri 

dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Variabel yang diteliti meliputi: 

X1 : Jumlah Pendapatan Keluarga 

X2 : Jumlah Anak 

Y  : Tingkat Pendidikan Anak 

Fungsi ekonomi keluarga yang diajukan pada judul 

penelitian ini akan dijelaskan secara kualitatif 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan. 

2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat 

korelasional yang menghubungkan antara variabel bebas 

yakni pendapatan orang tua dengan  X1 dan jumlah anak 

dengan simbol X2 dengan variabel terikat yakni tingkat 

pendidikan anak dengan simbol Y. Sehingga rancangan 

penelitian ini dapat kita lihat sebagai berikut: 

 

X1 

  Y 

X2 
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Penjelasan: 

X1 : Tingkat Pendapatan Keluarga (orang tua) 

X2 : Jumlah anak  

Y : Tingkat Pendidikan Anak  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap suasana kehidupan keluarga seperti : kondisi 

tempat tinggal, bentuk rumah, perabot dan segala 

perlengkapan yang ada. 

2. Kuesioner, yakni membagikan sejumlah pertanyaan yang 

berkaitan dengan tingkat pendapatan keluarga, jumlah 

anak yang dibiayai dan tingkat pendidikan formal yang 

ditempuh anak.    

3. Dokumentasi, yakni mengamati data-data yang erat 

kaitanya dengan masalah-masalah keluarga. 

4. Wawancara, yakni tanya jawab yang dilakukan peneliti 

terhadap anggota keluarga khususnya kepala keluarga 

sebagai sumber data yang pokok. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan kerangka pikir pada bagian terdahulu, 

maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Ekonomi Keluarga  

a) Jumlah Pendapatan yang diperoleh keluarga dan     

dihitung dalam rupiah perbulan. 

b) Seluruh anak yang lahir dalam keluarga dan dibiayai 

oleh kepala keluarga dan dihitung dengan jumlah 

anak.  

2. Pendidikan anak  

Adapun yang dimaksudkan pendidikan anak adalah 

tingkat pendidikan pada pendidikan formal dan dihitung 

menurut lamanya mengikuti pendidikan sebagai berikut: 

tamat SD 6 tahun, tampat SMP 9 tahun, tamat SMU 12 tahun, 

tamat D3 15 tahun, dan tamat S1 18 tahun.  

F. Analisis Data 

Adapun data yang terkumpul dalam penelitian ini 

akan diolah dan dianalisis dengan tehnik statistik 

deskriptif dan infrensial.  

Teknik statistik deskriptif digunakan dengan maksud 

mendeskriptifkan karakteristik skor dan variabel penelitin 

ini, dengan menggunakan tabel frekuensi, persentase, 

mean, modus, median, rentang/range, maximun dan minimum 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan 

uji statistik korelasi (X
2
) dengan menggunakan rumus Chi-

Kuadrat sebagai berikut: 
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    (f0 – fh)

2
 

X
2
 =  

   Fh 

Keterangan : 

X
2
 : Chi-kuadrat 

f0 : Frekuensi yang diobservasi (banyaknya kasus yang 

diamati dalam suatu kategori). 

fh : Frekuensi yang diharapkan (banyaknya yang diharapkan 

dalam suatu kategori) 

E : Penjumlahan 

Rumus Chi kuadrat digunakan untuk mengakaji apakah 

perbedaan f0 dan fh dari observasi yang terbatas merupakan 

perbedaan yang signifikan atau tidak. 

Untuk mengetahui apakah hipotesis alternatif (Ha) 

diterima atau ditolak, maka digunakan koreksi X
2
 tabel 

pada level signifikan 95 persen dengan ketentuan, 

hipotesis alternatif (Ha) diterima jika X
2
 hit > X

2
 tabel 

dan hipotesis ditolak jika X
2
 hit. < X

2
 tabel. 

Untuk menghitung koefisien kontingensi (C) digunakan  

rumus sebagai berikut: 

 

 

          X
2
 

C  =  
     X

2
 + n  (Tiro, 1999). 

C  : Koefisien kontingensi 

X
2 
: Nilai Chi-kuadrat 

n : Jumlah data 
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Untuk C maks :  m-1   (Tiro, 1999).  
              √  m 

Keterangan : 

m : Nilai minimum dari banyaknya baris dan  

banyaknya kolom. 

Selanjutnya untuk mengetahui indeks keeratan hubungan (IKH) 

maka kita membandingkan antara kofisien  kontingensi (C)  

Dengan C maks  (nilai IKH = C (KK) 
C maks 

). 
 

Untuk memberikan penjelasan kualitatif berdasarkan 

nlai IKH, kita gunakan konversi berikut: 

0,80 – 1,00 : hubungan sangat kuat 

0,60 – 0,79 : hubungan kuat 

0,40 – 0,59  : hubungan sedang 

0,20 – 0,39 : hubungan lemah 

0,00 – 0,19 : hubungan sangat lemah  

   (Arif Tiro, 1999). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENGKENDEK DAN LOKASI PENELITIAN 

 

A. Keadaan Geografis, Wilayah Administratif dan kondisi 

Umum Perekonomian di Kecamatan Mangkendek 

1. Keadaan Geografis 

Kecamatan Mengekendek adalah salah satu dari 15 

kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Dati II Tana Toraja, 

dengan luas wilayah + 30 km
2
 yang terletak di bagian selatan 

Kabupaten Tana Toraja atau terletak pada 283 km sebelah 

utara Kotamadya Makassar. 

Secara geografis Kecamatan Mengkendek mempunyai batas-

batas wilayah yaitu: 

Sebelah utara dengan Kecamatan Makale 

Sebelah timur dengan Kabupaten Luwu’ 

Sebelah selatan dengan Kabupaten Enrekang  

Sebelah barat dengan Kecamatan Bonggakaradeng. 

2. Wilayah Administratif 

Secara administratif Kecamatan Mengkendek terdiri atas 

28 desa/kelurahan dengan rincian 22 desa definitif, 5 

kelurahan dan 1 desa persiapan. Untuk tingkat perkembangan 

desa, ada desa swasembada sebanyak 4 buah, desa swakarsa 2 

buah dan desa swadaya 1 buah. Secara rinci, dapat dilihat 

pada Tabel 2 sebagai berikut ini: 
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Tabel 2. Keadaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja 

Nama Desa Status Desa Kriteria Desa Jumlah KK Luas Km2 

Kelurahan T. Simbuang 
Kelurahan Tinoring 
Kelurahan Tando-Tando 
Kelurahan R. Kalua’ 
Kelurahan Randanan 
Desa G. Batu 
Desa Sillanan 
Desa Uluwai 
Desa Kandora 
Desa Tengan 
Desa Mebali 
Desa B. Limbong 
Desa Salubarani 
Desa Pa’tengko 
Desa Rante Dada 
Desa Perindingan 
Desa Marinding 
Desa Garassik 
Desa B. Ambeso 
Desa B. Tabang 
Desa Patudu 
Desa B.Batu 
Desa Buntu Kandora 
Desa B. Rinding 
Desa Barana’ 
Desan B. Deata 
Desa K. Tinonring 
Desa Uluwai Timur 

Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Definitif 
Persiapan 

Swasembada 
Swasembada 
Swasembada 
Swasembada 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swakarya 
Swadaya 

397 
280 
322 
310 
387 
381 
288 
336 
375 
305 
355 
321 
380 
350 
325 
387 
325 
355 
320 
325 
325 
315 
291 
302 
325 
230 
371 
195 

+ 8 km 
+ 7 km 
+ 9 km 

+ 5,5 km 
+ 6,25 km 

+ 7 km 
+ 6 km 
+ 8 km 
+ 7 km 
+ 5 km 
+ 6 km 
+ 7 km 
+ 6 km 
+ 6 km 
+ 9 km 
+ 7 km 
+ 7 km 
+ 8 km 
+ 9 km 
+ 6 km 
+ 8 km 
+ 6 km 
+ 5 km 
+ 8 km 
+ 7 km 
+ 8 km 
+ 9 km 

+ 10,25 km  

Sumber: Kantor Pembangunan Desa (PMD) Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja, 2000. 
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3. Kondisi Umum Perekonomian di Kecamatan Mengkendek 

Dalam membicarakan masalah kondisi umum perekonomian 

suatu daerah, hal ini tidak telepas dari sumber pendapatan 

dari sebagian  besar masyarakatnya yang mendiami  daerah 

tersebut. Di Kecamatan Mengkendek misalnya sebagai lokasi 

penelitian yang didominasi oleh sektor pertanian, yang   

secara langsung akan turut menentukan struktur ekonomi dan 

tingkat pendapatan masyarakat atau keluarga di daerah 

tersebut. Adapun dalam bentuk perdagangan, wirausaha dan 

lain-lain masih dalam ukuran yang sangat kecil. 

Suatu hal yang perlu dikedepankan dalam menganilsa  

struktur ekonomi dan pendapatan suatu masyarakat atau 

keluarga yang tekait dengan sektor pertanian adalah luasnya 

pemilikan tanah pertanian oleh rumah tangga petani. Abustam 

(1987) lebih jauh mengemukakan bahwa pemilikan tanah 

dijadikan dasar, bukan luasnya tanah garapan, tetapi 

pemilikan tanah menentukan sejumlah besar ciri atau 

karakter masyarakat desa dilihat dari berbagai aspek di 

Sulawesi Selatan sama halnya di Jawa. 

Berdasarkan teori tersebut di atas, nampak bahwa di 

Kecamatan Mengkendek ini dalam hal peningkatan pendapatan 

mengalami suatu kendala, hal ini disebabkan sempitnya lahan 

garapan yang secara langsung  menimbulkan pengangguran tak 

kentara dikalangan petani tersebut.  
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B. Gambaran Umum Desa/Kelurahan Lokasi Penelitian 

 

1. Kelurahan Tinoring 

a. Keadaan Fisik Alamiah 

Kelurahasn Tinoring adalah satu satu kelurahan yang 

terletak di wilayah Kecamatan Mengkendek dengan luas 7 km
2
. 

Kelurahan Tinonring berada pada ketinggian 900 meter dari 

permukaan laut, dengan suhu rata-rata 20
0
C. Adapun keadaan 

tanah rata-rata daratan tinggi dengan perbukitan yang diliputi 

oleh pohon-pohon pinus diselingi dengan pohon cengkeh. 

Secara geografis Kelurahan Tinonring berbatasan dengan: 

Sebelah utara dengan Desa Kandora 

Sebelah timur dengan Kelurahan Rante Kalua’ 

Sebelah selatan dengan Desa Mebali 

Sebelah barat dengan Desa Ke’pek Tinoring 

b. Sumber Daya Alam 

Kelurahan Tinoring dengan luas wilayah 7 km
2
. Luas 

wilayah pertanian dalam bentuk sawah 60 Ha dan perkebunan 

339 Ha. Adapun jumlah ternak yang dipelihara adalah 323 ekor 

babi, kerbau 56 ekor, kambing 75 ekor dan ayam 13.225 ekor. 

c. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan 

Kelurahan Tinoring dengan jumlah penduduk 1255 orang 

dengan rincian laki-laki 626 orang dan perempuan 629 orang, 

dengan jumlah kepala keluarga 280. Adapun mata pencaharian 
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penduduknya adalah sebagian besar sebagai petani disamping 

pegawai, pedagang atau pengusaha. 

Terlepas dari jumlah dan mata pencaharian, ada suatu 

hal yang sangat esensial yakni aspek pendidikan karena dengan 

pendidikan dapat membentuk pola pikir, sikap dan perilaku 

manusia yang pada gilirannya akan meningkatnya pendapatan. 

Pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan seseorang 

menjadi lebih dinamis dalam segala hal dan tindakan, termasuk 

kantusiasan dalam menyekolahkan anak-anaknya. Untuk lebih 

jelasnya jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

kita lihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kelurahan Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten 

Tana Toraja, 2000 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tidak tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1) 

327 

515 

172 

212 

19 

12 

25,90 

41,03 

13,70 

16,90 

1,51 

0,96 

    Jumlah 1255 100,00 

Sumber: Kantor Kelurahan Tinoring, 2000 

Pada Tabel 3 tersebut di atas tampak bahwa penduduk 

di Kelurahan Tinoring tingkat pendidikan yang terbanyak 

adalah tamat SD/sederaajat yaitu 515 atau 41,03 persen. 
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Namun pada sisi yang lain yang sangat memprihatinkan masih 

terdapat sekitar 327 atau 25,09 persen dari penduduk yang 

tergolong kedalam buta aksara huruf latin baik dari orang 

tua maupun dari anak-anak mereka yang putus sekolah karena 

berbagai faktor, termasuk didalamnya adalah aspek ekonomi 

keluarga yang tidak memungkinkan. 

d. Sarana Pendidikan 

Dalam hal peningkatan pendidikan anak maka di 

Kelurahan Tinoring ini telah terdapat beberapa lembaga 

pendidikan yang mendukungnya baik yang sifatnya formal 

yakni adanya dua buah Sekolah Dasar (SD) dan dua buah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun lembaga 

pendidikan yang sifatnya non formal seperti kejar paket A 

dan pendidikan dasar sembilan tahun. 

Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut secara praktis 

dapat membantu orang tua untuk meningkatkan pendidikan anak-

anaknya sebelum sampai ke jenjang yang lebih tinggi dimana 

suatu saat anak harus meninggalkan desanya dalam rangka 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Disamping lembaga-lembaga pendidikan tersebut dalam 

kaitannya dengan peningkatan pendidikan anak, terdapat pula 

saran-sarana kesehatan yang tak kalah pentingnya dalam 

proses dan kelanjutan pendidikan anak, karena dengan adanya 

sarana tersebut maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

akan tetap terpenuhi sehingga setiap masyarakat dan anak-
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anak pada khususnya senantiasa sehat dan bugar dalam mengikuti 

pendidikan di sekolah. 

Adapun sarana kesehatan Kelurahan Tinoring dapat kita 

lihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 4. Keadaan Sarana Kesehatan Kelurahan Tinoring Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, 2000 

No Sarana kesehatan Jumlah 

1. 

2. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Praktek Dokter/Toko obat 

1 buah 

2 buah 

Sumber: Kantor Kelurahan Tinoring, 2000. 

Melihat sarana kesehatan di atas adalah suatu hal yang 

turut menentukan dalam peningkatan pendidikan anak. Realita 

menunjukkan bahwa proses pendidikan hanya dapat berlangsung 

dengan baik apabila ditunjang oleh kesehatan yang baik pula. 

Bahkan terwujudnya pendidikan tinggi karena pemeliharaan 

kesehatan yang tinggi pula. 

e. Pemerintahan 

Kelurahan Tinoring adalah merupakan suatu kelurahan 

yang terletak di poros jalan Makassar–Tanah Toraja sehingga 

dalam sarana transportasi dibidang pemerintahan tidaklah 

menjadi suatu kendala. Struktur organisasi Kelurahan Tinoring 

telah terisi lengkap, yakni kepala Kelurahan, Kepala ORW 

dan ORT. Kelurahan ini dilengkapi pula dengan pengurus LKMD 

dan LMD. 
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2. Kelurahan Rante Kalua’ 

a. Keadaan Fisik Alamiah 

Kelurahan Rante Kalua’ adalah salah satu kelurahan 

yang terletak di wilayah Kecamatan Mengkendek dengan luas 

10,57 km
2
, yang berada pada ketinggian 900 meter dari per-

mukaan laut, dengan keadaan tanah adalah daratan tinggi 

dengan perbukitan yang diliputi oleh pohon-pohon pinus 

diselingi dengan pohon cengkeh. 

Secara geografis Kelurahan Rante Kalua’ berbatasan 

dengan: 

Sebelah utara dengan Desa Kandora 

Sebelah timur dengan Kelurahan Tampo Simbuang 

Sebelah selatan dengan Desa Mebali 

Sebelah barat dengan Kelurahan Tinoring 

b. Sumber Daya Alam 

Kelurahan Rante Kalua’ dengan luas wilayah 10,65 km2, 

dengan luas wilayah pertanian dalam bentuk sawah 15 Ha, 

perkebunan 635 Ha. 

c. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan 

Kelurahan Rante Kalua’ dengan jumlah penduduk 2240 

orang dengan rincian laki-laki 1013 orang dan perempuan 

1227 orang. Jumlah kepala keluarga adalah 310, dengan mata 

pencaharian sebagian besar adalah petani, disamping pegawai, 

pedagang, pengusaha atau wiraswasta. 
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Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

dapat kita lihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan 

Rante Kalua’ Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja, 2000. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tidak tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1)  

175 

978 

620 

415 

27 

25 

7,8 

43,7 

27,7 

18,5 

1,2 

1,1 

    Jumlah 2240 100,0 

Sumber: Kantor Kelurahan Rante Kalua’, 2000 

Pada Tabel 5 tersebut di atas tampak bahwa penduduk yang 

ada di Kelurahan Rante Kalua’ tingkat pendidikan terbanyak 

adalah tamat SD atau sederajat. Sementara yang masih 

tergolong buta aksara huruf latin adalah 157 orang atau 7,8 

persen baik dari kalangan orang tua, maupun dari anak-anak 

yang masih mudah yang putus sekolah disebabkan oleh 

berbagai hal, termasuk di dalamnya masalah status sosial 

ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dalam membiayai 

pendidikan anaknya tersebut. 

d. Sarana Pendidikan 

Kelurahan Rante Kalua’ adalah merupakan salah satu 

kelurahan di Kecamatan Mengkendek yang didalamnya terdapat kota 
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Kecamatan sehingga tidak mengherankan kalau di Kelurahan ini 

didirikan suatu Sekolah Menengah Umum Negeri (SMU Negeri 1 

Mengkendek), SLTP dua buah, SD dua buah dan TK satu buah. 

Di samping sarana pendidikan tersebut di atas yang 

sifatnya formal dan berjenjang ada juga sarana lain seperti 

SKB dan penyelenggaraan kursus bahasa Inggeris oleh Yayasan 

Tuo Balo’. Hal ini adalah suatu sarana penunjang yang turut 

menentukan pendidikan anak yang terlibat didalamnya. 

Adapun sarana kesehatan Kelurahan Rante Kalua’ dapat 

Kita lihat pada tabel 6 di bawah ini:                                 

Tabel 6. Keadaan Sarana Kesehatan Kelurahan Rante Kalua’ Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, 2000 

No Sarana kesehatan Jumlah 

1. 

2. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Praktek Dokter/Toko obat 

1 buah 

2 buah 

Sumber: Kantor Kelurahan Rante Kalua’, 2000. 

Melihat sarana kesehatan di atas adalah merupakan hal 

yang turut menentukan peningkatan pendidikan karena proses 

pendidikan dapat berlangsung apabila ditunjang kesehatan yang 

baik.  

e. Pemerintahan 

Kelurahan Rante Kalua’ adalah merupakan suatu kelurahan 

di Kecamatan Mengkendek sebagai pusat pemerintahan karena di 

kelurahan inilah kantor kecamatan berdiri. Struktur 

organisasi kelurahan Rante Kalua’ telah terisi lengkap yakni 
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kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kepala ORW dan ORT 

dan dilengkapi pula dengan pengurus LKMD dan LMD. 

Adapun RK Kelurahan Rante Kalua’ adalah RK Ge’tengan, 

RK Marrang dan RK Batu Kila’. Sedangkan RT terdiri atas RT 

Ge’tengan Selatan, RT Marrang, RT Danglu, RT Lempe, RT Lundan, 

RT Lempe Utara Batu Kila’ dan RT Rampung Batu. 

3. Desa Salubarani 

a. Keadaan Fisik Alamiah 

Desa Salubarani adalah merupakan salah satu dari desa 

yang ada di Kecamatan Mengkendek dengan luas wilayah 6 km
2
 

yang berada pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut 

dengan suhu udara rata-rata 15-20
0
C dan keadaan tanah adalah 

dataran tinggi dengan perbukitan yang diliputi oleh pohon-

pohon pinus dan diselingi oleh tanaman cengkeh. 

Secara geografis desa Salubarani berbatasan dengan. 

Sebelah utara dengan desa Buntu Limbong 

Sebelah timur dengan Kabupaten Enrekang 

Sebelah selatan dengan Kabupaten Enrekang 

Sebelah barat dengan Kabupaten Enrekang 

b. Sumber Daya Alam 

Desa Salubarani dengan luas wilayah 6 km
2
 dengan luas 

wilayah pertanian dalam bentuk sawah 15 Ha dan perkebunan 

357 Ha. Jumlah ternak yang dipelihara adalah 110 ekor babi, 

kerbau 15 ekor, kambing 224 ekor dan ayam 10.227 ekor. 
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c. Tingkat Pendidikan 

Desa Salubarani dengan jumlah penduduk 1389 orang 

dengan perincian laki-laki: 592 orang dan perempuan: 797 

orang. Jumlah kepala keluarga adalah 380 KK, dengan mata 

pencaharian sebagian besar adalah petani, disamping sebagai 

pedagang dan pegawai. 

Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Desa Salubarani Kecamatan Mengkendek Kabupaten 

Tana Toraja, 2000 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tidak tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1) 

322 

653 

210 

150 

28 

26 

23,2 

47,0 

15,1 

10,8 

2,0 

1,9 

    Jumlah 1389 100,0 

Sumber: Kantor Desa Salubarani, 2000. 

Melihat Tabel 7 di atas tampak bahwa penduduk yang 

ada di desa Salubarani tingkat pendidikan terbanyak adalah 

tamat SD atau sederajatnya. Namun pada sisi lain masih ada 

segelintir dari penduduknya yang tergolong buta aksara 

huruf latin baik dari kalangan orang tua yang tidak sempat 

memasuki bangku sekolah maupun dari pihak anak-anak yang 

drof out karena berbagai faktor termasuk didalamnya adalah 
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kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan dalam 

membiayai pendidikan anak-anaknya. 

d. Sarana Pendidikan 

Desa Salubarani sebagai salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Mengkendek telah memiliki empat lembaga pendidikan 

formal yakni SD Inpres Salubarani, Madrasah Ibtidaiyah 

Salubarani, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Salubarani 

dan Madrasah Tsanawiyah Salubarani. 

Hal di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang ada di 

sekitarnya masih bisa melanjutkan pendidikannya pada sampai 

ke tingkat SLTP. Adapun saran kesehatan di Desa Salubarani 

dapat kita lihat pada Tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8. Keadaan Sarana Kesehatan Desa Salubarani Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, 2000 

No Sarana kesehatan Jumlah 

1. 

2. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Toko obat 

1 buah 

1 buah 

Sumber: Kantor Desa Salubarni, 2000. 

Melihat data pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa di 

desa Salubarani ini telah ada satu Puskesmas dilengkapi 

dengan toko obat. Ini adalah suatu langkah maju dari beberapa 

desa yang ada di Kecamatan Mengkendek. 

e. Pemerintahan 

Desa Salubarani sebagai salah satu dari desa yang ada 

di Kecamatan Mengkendek yang terletak di sebelah selatan 
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yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang telah 

memiliki struktur organisasi desa sebagaimana lasimnya desa 

yang ada di Kecamatan Mengkendek yang terdiri atas: kepala 

desa, sekretaris desa, kepala ORW dan ORT. Desa inipun 

telah dilengkapi pengurus LKMD dan LMD sebagai penggerak 

dalam berbagai kegiatan desa. 

4. Desa Betteng Deata 

a. Keadaan Fisik Alamiah 

Desa Betteng Deata sebagai salah satu yang ada di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan luas 

wilayah 8,11 km
2
 dan berada pada ketinggian 900 meter dari 

permukaan laut dengan suhu rata-rata 12-20
o
C. Keadaan tanah 

adalah dataran tinggi dengan perbukitan yang diliputi oleh 

pohon-pohon pinus dan diselingi oleh tanaman lainnya yang 

ada di Kecamatan Mengkendek. 

Secara geografis desa Betteng Deata berbatasan dengan: 

Sebelah utara dengan desa Buntu Tabang 

Sebelah timur dengan desa Limbong 

Sebalah selatan dengan desa Salubarani  

Sebelah barat dengan desa Garassik. 

b. Sumber Daya Alam 

Desa Betteng Deata dengan luas wilayahnya 8,11 km
2
 

dengan luas wilayah pertanian dalam bentuk sawah 892.190 m
2
 

sementara perkebunan seluas 2.641.410 m
2
. Adapun hasil bumi 

yang sangat dominan adalah cengkeh, kopi, coklat dan fanily. 
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c. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan 

Desa Betteng Deata dengan jumlah penduduk 1.007 orang 

dengan rincian laki-laki sebanyak 476 orang sementara perempuan 

sebanyak 531 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 

320. 

Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

dapat kita lihat pada Tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Desa Betteng Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja, 2000 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tidak tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1) 

513 

317 

118 

32 

18 

9 

50,9 

31,5 

11,7 

3,2 

1,8 

0.9 

    Jumlah 1.007 100,0 

Sumber: Kantor Desa Betteng, 2000 

Melihat Tabel 9 tersebut di atas tampak bahwa 

penduduk yang ada di desa Betteng Deata tingkat pendidikan 

terbanyak adalah yang tidak tamat SD  baik dari orang tua 

yang tidak pernah menginjak bangku sekolah ditambah lagi 

dengan anak-anak yang masih muda yang putus sekolah yang 

disebabkan oleh berbagai faktor termasuk didalamnya adalah 

faktor ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan. 
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d. Sarana Pendidikan 

Desa Betteng Deata adalah salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Mengkendek yang belum mempunyai sarana pendidikan 

dalam bentuk formal atau sekolah. Namun tidaklah berarti 

bahwa anak-anak di desa ini tidak bisa mengecap pendidikan 

sebab desa Salubarani yang berbatasan langsung dengan desa 

Betteng Deata telah memiliki sekolah yang dapat dijangkau 

dengan jalan kaki yang jaraknya + 3 km. 

e. Pemerintahan 

Desa Betteng Deata sebagai salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Mengkendek yang telah menyelenggarakan pemerintahan 

tersendiri setelah dimekarkan dari desa Salubarani. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Identitas Responden  

Pada bagian pertama bab V ini terlebih dahulu akan 

dideskripsikan mengenai identitas responden.  

1. Jenis Kelamin 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden  Menurut  

Jenis Kelamin dan  Status  Sebagai  Kepala  Keluarga 

Jenis Kelamin Frekuensi Status Persentase 

Laki-laki 

Perempuan 

113 

7 

Kepala Keluarga 

Kepala keluarga 

94,17 

5,83 

Jumlah 120  100,00 

Sumber: Survei Lapangan, 2000. 

Berdasarkan data pada Tabel 10 tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 113 

orang atau 94,17 persen dan jumlah perempuan sebanyak 7 

orang atau 5,83 persen yang bertindak sebagai kepala rumah 

tangga, yang disebabkan oleh meninggalnya suami sebagai 

kepala rumah tangga tersebut. 

Selanjutnya mengacu pada konsep dan teori yang di-

kembangkan oleh Robert Lawan tentang karakteristik keluarga, 

maka tipe keluarga yang berlaku di lokasi penelitian ini 

pada umumnya adalah keluarga inti senior yang berumur 

antara 30-77 tahun. Hal ini disebabkan oleh karena umumnya 
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anak-anak yang sudah kawin akan membentuk keluarga baru 

(keluarga inti yunior). Disamping itu anak-anak yang sudah 

dewasa banyak yang merantau ke daerah lain dan sebagian yang 

lainnya melanjutkan pendidikannya di kota-kota, sehingga di 

lokasi penelitian ini tidak ditemukan dalam satu rumah 

tangga terdapat dua atau lebih kepala keluarga. Dari 120 

kepala keluarga sebagai anggota sampel dalam empat lokasi 

penelitian ini ditemukan ada 15 rumah tangga yang tidak 

mempunyai anak usia sekolah/kuliah seperti didapati peneliti 

pada desa Salubarani sebanyak enam rumah tangga dan di desa 

Betteng Deata sebanyak sembilan rumah tangga.   

Pada kepala keluarga yang tidak mempunyai anak usia 

sekolah/kuliah tersebut diganti oleh kepala keluarga yang 

lain yang mempunyai anak usia sekolah/kuliah. Penggantian 

tersebut dilakukan dengan cara undian pada masing-masing 

desa tersebut sesuai dengan sampel yang telah ditentukan 

dari setiap kategori. 

2. Umur Responden 

Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Umur Dan Jenis 

Kelamin 

Umur 
Jenis Kelamin 

Frekuensi Persentase 
L P 

30 – 45 

46 – 61 

62 – 77 

73 

33 

7 

1 

2 

4 

55 

35 

30 

45,83 

29,17 

25,00 

Jumlah 113 7 120 100,00 

Sumber: Survei Lapangan, 2000. 
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Data pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang berumur 30 – 45 tahun sebanyak 55 orang atau 

45,83 persen, umur 46–61 tahun sebanyak 35 atau 29,17 persen 

dan umur 52 – 62 tahun sebanyak 31 atau 25,83 persen. 

Dari data tersebut yang paling banyak frekuensinya 

adalah responden yang berumur antara 30-45 tahun sebanyak 

55 orang atau 45,83 persen. Ini berarti bahwa antara umur 

30-45 tahun adalah berpeluang besar untuk mempunyai anak 

usia sekolah (6 – 18 tahun) dan hal ini telah terbukti di 

lokasi penelitian. Hal ini memberikan indikasi bahwa di 

lokasi ini program keluarga berencana belum terwujud sebagai 

suatu dambaan. Sedangkan responden yang berumur 62 – 77 

tahun sebanyak 31 orang atau 25,00 persen yang mempunyai 

anak yang sementara dalam studinya di perguruan tinggi, 

namun dalam skala yang kecil karena di lokasi penelitian tidak 

semua orang yang tamat SLTA bisa melanjutkan pendidikannya 

ke perguruan tinggi apalagi negeri atau lewat UMPTN. Hal 

ini tersangkut paut dengan biaya yang mahal jika ia 

melanjutkan studinya pada perguruan tinggi swasta. Jadi 

tidaklah mengherankan jika di Kecamatan Mengkendek ini 

banyak didapati anak-anak yang setelah tamat SLTA memilih 

untuk tinggal di desa bersama-sama dengan orang tua mencari 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan  keluarganya. 

 



 76 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 12. Distribusi Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

Buta Huruf 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Selesai Perguruan Tinggi 

39 

29 

24 

19 

9 

32,50 

24,17 

20,00 

15,83 

7,50 

Jumlah 120 100,00 

Sumber: Survei Lapangan, 2000. 

Berdasarkan pada Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa 

dari 120 kepala keluarga sebagai responden dalam penelitian 

ini ternyata ada 39 orang atau 32,50 persen yang buta 

huruf, sedangkan 81 atau 67,50 persen yang berpendidikan. 

Dari variasi tingkat pendidikan orang tua, bahkan sekalipun 

buta huruf hal ini bukanlah merupakan suatu kendala dalam 

peningkatan pendidikan anak. Namun yang perlu dikedepankan 

adalah fungsi ekonomi keluarga dan perhatian orang tua akan 

makna suatu pendidikan. 

B. Gambaran Ekonomi Keluarga dan Tingkat Pendidikan Anak di 

Kecamatan Mengkendek  

Fungsi ekonomi keluarga di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja tidak jauh berbeda dengan fungsi 

ekonomi keluarga pada daerah lain yakni pemberdayaan anggota 

keluarga termasuk di dalamnya untuk biaya pendidikan anak. 

Walaupun diakui bahwa di Kecamatan Mengkendek ini telah ada 
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sebagian rumahtangga yang berprinsip bahwa untuk apa 

sekolah tinggi-tinggi yang pada akhirnya menganggur juga. 

Hal ini terpancing oleh adanya bebarapa sarjana yang lari 

dari kota kembali ke kampungnya untuk memilih bertani 

sebagai suatu alternatif pekerjaan yang diakibatkan oleh 

tidak terserapnya lapangan kerja. Namun paham seperti ini 

masih dalam ukuran kecil.  

Hal di atas tercermin dalam wawancara dengan responden 

bahwa fungsi ekonomi keluarga dalam artian pendapatan, 

selain untuk makan dan minum sehari-hari sebagian besar 

dari mereka yang mengarahkan untuk biaya pendidikan anak. 

Namun karena keterbatasan biaya sehingga banyak anak-anak 

yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih 

tinggi bahkan hanya tamat pada sekolah dasar saja, dan hal 

ini pun terkait dengan jumlah anak yang mengikuti pendidikan. 

Adapun anak-anak dari beberapa keluarga yang dapat 

melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi 

hanyalah dari keluarga yang ekonominya mapan. Sementara 

jumlah anak yang  menjadi tanggungan dalam mengikuti pendidikan 

nampak bahwa semakin sedikit anak anak yang dibiayai 

semakin berpeluang bagi mereka mengikuti pendidikan yang 

lebih tinggi.   

Hasil pengamatan peneliti terhadapat sebagian besar 

keluarga di Kecamatan Mengkendek dalam hal bentuk rumah, 
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perabot rumahtangga dan lain-lain menunjukkan bahwa 

rumahtangga di daerah ini masih jauh terbelakang dibanding 

dengan daerah lain seperti Bugis dan Makassar.  

Suatu hal yang perlu diangkat kepermukaan dalam  

rangka peningkatan pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

adalah “Saroang dan Tongkonan” sebagai warisan leluhur 

masyarakat toraja sebagaimana halnya di daerah-daerah lain 

di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini kembali disinggung dalam 

tulisan ini karena di Kecamatan Mengkendek lembaga ini 

sudah goyah dan bahkan sama sekali tidak nampak di tengah-

tengah masyarakat pada umumnya dan keluarga (kerabat) pada 

khususnya. Hal ini terlihat ketika anaknya pergi menuntut 

ilmu maka yang menanggung biaya pendidikannya hanyalah dari 

keluarga inti saja dalam artian orang tua sehingga posisi 

kerabat dalam hal ini lepas sebagai tanggungjawabnya.   

Adapun ekonomi yang dimaksudkan dan yang akan di-

deskripsikan dalam bentuk Tabel frekuensi, mean, mode, 

median, rentang/range maximum dan minimum sesuai dengan 

indikator yang dipilih yakni jumlah pendapatan yang diperoleh 

keluarga yang dihitung dalam rupiah, kemudian masukkan 

kedalam tiga kategori yaitu: rendah, sedang dan tinggi. 

Adapun jumlah anak yang dibiayai dimasukkan ke dalam tiga 

kategori, yaitu 1-3, 4-6, dan 7–9 anak. 
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1. Tingkat Pendapatan Keluarga 

Tabel 13. Distribusi Pendapatan Keluarga Perbulan 

Tingkat Pendapatan 
Keluarga perbulan 

Kualifikasi Frekuensi Persentase 

Kurang dari Rp.500.000 

Rp.500.000-1.000.000 

Lebih dari Rp.1.000.000 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

48 

35 

37 

40,00 

29,17 

30,83 

Jumlah  120 100,00 

Sumber: Lampiran 1. 

Dari data pada Tabel 13 di atas memperlihatkan bahwa 

tingkat pendapatan keluarga rata-rata perbulan dari 120 

kepala keluarga sebagai sampel dalam penelitian ini, ternyata 

48 atau 40,00 persen kepala keluarga yang masih berada pada 

kategori rendah, 35 atau 29,17 persen yang berada pada 

tingkatan sedang dan hanya 37 atau 30,83 persen yang sudah 

berada pada tingkatan tinggi. Ini berarti bahwa masyarakat 

yang ada pada empat desa/kelurahan sebagai lokasi penelitian 

masih berada pada kelompok keluarga sejahtera satu dan dua 

ke atas sebanyak 60 persen. Sedangkan keluarga yang berada 

pada kelompok pra sejahtera sebanyak 40,00 persen. 

Melihat tingkat pendapat keluarga pada Tabel 13 maka tidaklah 

mengherankan jika dalam wawancara penelitian ini banyak 

responden yang mengeluh dalam hal biaya pendidikan anaknya apalagi 

dalam menjalani krisis moneter seperti dimana harga 
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barang-barang semakin naik termasuk didalamnya biaya 

pendidikan dan fasilitas belajar anak. 

Selanjutnya dikatkan bahwa pendapatan keluarga selain 

untuk makan dan minum pada umumnya digunakan untuk biaya 

pendidikan anak sebagai skala perioitasnya. Namun dalam beberapa 

hal yang perlu juga menjadi perhitungan dalam alokasi ekonomi 

suatu keluarga seperti: pemeliharaan kesehatan, pengeluaran 

sosial dan perbaikan tempat tinggal. Adapun keluarga yang 

menabung dan membeli barang-barang berharga hanya alam ukuran 

yang kecil dalam artian hanya dari kalangan keluarga yang 

tingkat  ekonominya tinggi bahkan biasanya mengadakan rekreasi 

dalam waktu-waktu tertentu di lua rumah bersama-sama dengan 

anggota keluarga. 

Dari penjelasan di atas, memberikan suatu indikasi bahwa 

umumnya keluarga di Kecamatan Mengkendek ini masih berada pada 

kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. 

Adapun  keluarga sejahtera II masih dalam ukuran kecil.   

Adapun ukuran-ukuran statistik yang menggambarkan tingkat 

pendapatan keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja dapat kita lihat pada Tabel 14 di bawah ini: 
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Tabel 14. Beberapa Ukuran Statistik Deskripsif Tentang 

Tingkat Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja, 2000. 

Ukuran statistik tentang tingkat pendapatan keluarga di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, 2000 

Pendapatan rata-rata/bulan 743166,667 

Mode 200000,000 

Median 750000,000 

Rentang/Range 1400000,000 

Maximum 1500000,000 

Minumum 100000,000 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dikemukakan beberapa 

hal yang berhubungan dengan variabel ekonomi keluarga di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut: 

a. Rata-rata tingkat pendapatan perbulan dari keseluruhan 

keluarga di Kecamatan Mengkendek adalah Rp. 743166,667. 

Berdasarkan kriteria pengkategorian tingkat pendapatan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan keluarga 

yang ada di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 

termasuk dalam kategori “sedang”. 

b. Berdasarkan ukuran pemusatan yang lain seperti modus, 

dapat dikatakan bahwa pada umumnya   kepala keluraga di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja berpendapatan 

Rp. 200000,000. 
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c. Berdasarkan ukuran pemusatan median, dapat dikatakan bahwa   

pendapatan keluarga di Kecamatan Mengkendek Tana Toraja 

adalah Rp.750000,000. 

d. Berdasarkan ukuran rentang atau range, maka selisi tingkat 

pendapatan tinggi dengan tingkat pendapatan rendah adalah 

Rp. 1400000,000. 

e. Berdasarkan ukuran maximum dan minimum tingkat pendapatan 

keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 

adalah: pendapatan maximum adalah Rp. 1500000,000 

sedangkan pendapatan minimum adalah Rp.100000. 

2. Jumlah Anak yang Dibiayai 

Dari data 120 responden sebagai sampel dalam penelitian 

ini sangat bervariasi baik jumlah anak yang dibiayai maupun 

tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Namun dalam hal jumlah 

anak yang dibiayai ini akan dideskripsikan dalam tiga 

kategori. 

Adapun kategori tentang jumlah anak yang dibiayai 

oleh kepala keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini. 
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Tabel 15. Kategori Jumlah Anak Yang Dibiayai Oleh Kepala 

Keluarga Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja 

Jumlah Anak yang Dibiayai Frekuensi Persentase 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  9 

41 

49 

30 

34,17 

40,83 

25,00 

Jumlah 120 100,00 

Sumber: Survei Lapangan, 2000. 

Berdasarkan data pada Tabel 15 di atas menunjukkan 

bahwa, jumlah anak yang dibiayai oleh 120 kepala keluarga 

ternyata ada 30 kepala keluarga atau 25,00 persen yang 

membiayai anaknya antara tujuh sampai sembilan, 49 kepala 

keluarga atau 40,83 persen yang membiayai anaknya antara 

empat sampai enam dan 41 kepala keluarga atau 34,17 persen 

yang membiayai anaknya antara satu sampai tiga. 

Melihat deskripsi data pada Tabel di atas tampak 

bahwa program keluarga berencana di lokasi penelitian ini 

belum sepenuhnya terlaksana dalam setiap keluarga dengan 

konsep dua anak cukup laki-laki dan perempuan sama saja. 

Hasil wawancara dengan responden diungkapkan bahwa 

jumlah anak yang relatif banyak adalah merupakan modal di 

hari tua. Hal ini terkait dengan prinsip banyak anak banyak 

rezeki. 

Adapun ukuran-ukuran statistik yang menggambarkan 

jumlah anak yang dibiayai dalam mengikuti pendidikan di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat 

pada Tabel 16 di bawah ini. 
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Tabel 16. Beberapa Ukuran Statistik Deskriptif Tentang 

Jumlah Anak Yang Dibiayai Oleh Kepala Keluarga Di 

Kecamatan Mengkendek Kabaupaten Tana Toraja 

Ukuran statistik jumlah anak yang dibiayai keluarga di  

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, 2000 

Rata-rata anak yang dibiayai/keluarga 4,700 

Mode 4,000 

Median 4,000 

Rentang/Range 8,000 

Maximum 9,000 

Minumum 1,000 

Sumber: Lampiran 3. 

Berdasarkan Tabel 16 di atas, maka dapat dikemukakan 

beberapa hal yang berhubungan dengan variabel jumlah anak 

yang dibiayai oleh keluarga di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut: 

a. Bahwa rata-rata jumlah anak yang dibiayai oleh kepala 

keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 

adalah 5 anak. Hal ini menunjukkan bahwa program keluarga 

berencana di daerah ini belum terlaksana sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

b. Berdasarkan ukuran pemusatan modus, dapat dikatakan bahwa 

pada umumnya atau sebagian besar keluarga di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja memiliki anak 4 orang. 

Dengan kata lain bahwa keluarga di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja pada umumnya rata-rata memiliki 

anak 4. 
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c. Berdasarkan ukuran pemusatan median, dapat dikatakan 

bahwa jumlah tengah dari keseluruhan anak yang dibiayai 

oleh keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja adalah 4 orang anak. 

d. Berdasarkan ukuran pemusatan yang lain, khususnya 

rentang atau range maka selisi antara keluarga yang 

memiliki anak banyak dengan keluarga yang memiliki anak 

sedikit adalah 8 orang anak. 

e. Berdasarkan ukuran maximum dan minimum jumlah anak yang 

dibiayai keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja maka jumlah maximum adalah 9 orang dan jumlah 

minimum adalah 1 orang anak. 

D. Tingkat Pendidikan Anak 

Untuk melihat deskripsi data tentang tingkat pendidikan 

anak dapat kita lihat pada Tabel 17 di bawah ini. 

Tabel 17. Distribusi Pendidikan Di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja 

Tingkat Pendidikan Anak Frekuensi Persentase 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Selesai Perguruan Tinggi 

55 

28 

18 

19 

45,83 

23,33 

15,00 

15,83 

Jumlah 120 100,00 

Sumber: Survei Lapangan, 2000. 
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Berdasarkan data pada Tabel 17 di atas, tampak bahwa 

rata-rata tingkat pendidikan anak dari 120 kepala keluarga 

sebagai responden dalam penelitian ini adalah tamat pada 

tingkat Sekolah Dasar yakni 55 kepala keluarga atau 45,83 

pesen, 28 kepala keluarga atau 23,33 persen tamat pada 

tingkat SLTP, 18 kepala keluarga atau 15,00 persen tamat 

pada tingkat SLTA dan 19 kepala keluarga atau 15,83 persen 

selesai di Perguruan Tinggi. 

Dengan demikian dari 120 kepala keluarga hanya 19 

kepala keluarga atau 15,85 yang rata-rata tingkat 

pendidikan anaknya selesai di perguruan tinggi. 

Adapun ukuran-ukuran statistik yang menggambarkan 

tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten 

Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini. 

Tabel 18. Beberapa Ukuran Statistik Deskriptif Tentang 

Tingkat Pendidikan Anak Di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja, 2000. 

Ukuran statistik jumlah anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja, 2000 

Tingkat pendidikan rata-rata 

(Pendidikan Formal) 

9,308 

Mode 6,000 

Median 9,000 

Rentang/Range 12,000 

Maximum 12,000 

Minumum 6,000 

Sumber : Lampiran 4. 
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Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat dikemukakan 

beberapa hal yang berhubungan dengan variabel tingkat anak 

di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut: 

a. Rata-rata tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja adalah tamat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP).  

b. Berdasarkan ukuran pemusatan modus, maka dapat dikatakan 

bahwa pada umumnya atau sebagian besar tingkat 

pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja adalah tamat Sekolah Dasar (SD). 

c. Berdasarkan ukuran pemusatan median, maka dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendidikan tengah di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah tamat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

d. Berdasarkan ukuran rentang atau range, maka selisi 

antara tingkat pendidikan tinggi (Sarjana) dengan 

tingkat pendidikan rendah (tamat SD) adalah 12 tahun. 

e. Berdasarkan ukuran maximum dan minimum tingkat 

pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja adalah: tingkat pendidikan tinggi adalah 18 tahun 

atau selesai Perguruan Tinggi (Sarjana) sedangkan 
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tingkat pendidikan minimum adalah 6 tahun atau tamat 

Sekolah Dasar (SD). 

Berdasarkan hasil-hasil analisis statistik deskriptif 

yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa fungsi 

ekonomi keluarga dalam artian tingkat pendapatan keluarga 

dalam meningkatkan pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja belum terlaksana sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Hal ini terlihat bahwa di daerah penelitian ini 

bahwa sebagian besar keluarga tingkat pendidikan anaknya 

adalah tamat SD. Adapun rata-rata tingkat pendidikan anak dari 

120 keluarga sebagai sampel penelitian hanya tamat pada 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

 E. Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan  

  Tingkat Pendidikan Anak 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat 

pendapatan keluarga dengan tingkat pendidikan anak, diperoleh 

data sebagai berikut: 
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Tabel 19. Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan 

Tingkat Pendidikan Anak Di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja, 2000. 

- Frekuensi 

- Persentase 

- Persentase Baris 

- Persentase Kolom 

Tingkat Pendidikan 

SD SLTP SLTA PT Jumlah   

 

Rendah 

36 

30,00 

75,00 

65,45 

6 

5,00 

12,50 

21,43 

6 

5,00 

12,50 

33,33 

0 

,00 

,00 

,00 

48 

40,00 

 

Tingkat 

Pendapatan   Sedang 

Keluarga 

12 

10,00 

34,29 

21,82 

14 

11,67 

40,00 

50,00 

4 

3,33 

11,43 

22,22 

5 

4,17 

14,29 

26,32 

35 

29,17 

 

Tinggi 

7 

5,83 

18,92 

12,73 

8 

6,67 

21,62 

28,57 

8 

6,67 

21,62 

44,44 

14 

11,67 

37,84 

73,68 

37 

30,83 

Jumlah 55 

45,83 

28 

23,33 

18 

15,00 

19 

15,83 

120 

100,00 

 

Sumber: Hasil olahan Data survei (Lampiran 5), 2000.  

Dari Tabel 19 dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 

a. Terdapat 36 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori rendah dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah ini setara 

dengan 75,00 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

berpendapatan rendah dan 65,45 dari seluruh kepala 

keluarga yang tingkat pendidikan anak-anaknya rata-rata 

tamat Sekolah Dasar (SD), serta 30,00 dari seluruh 

kepala keluarga yang menjadi responden. 

b. Terdapat 6 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori rendah dan tingkat pendidikan anaknya rata-
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rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Jumlah 

ini setara dengan 12,50 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang berpendapatan rendah dan 21,43 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang tingkat pendidikan anak-

anaknya rata-rata tamat SLTP, serta 5,00 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang menjadi responden.  

c. Terdapat 6 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori rendah dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 

Jumlah ini setara dengan 12,50 persen dari seluruh kepala 

keluarga kepala keluarga yang berpendapatan rendah dan 

33,33 persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anak-anaknya rata-rata tamat SLTA, serta 5,00 

persen dari seluruh kepala keluarga yang menjadi 

responden. 

d. Tak satu pun kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori tendah dan tingkat pendidikan anaknya 

selesai Perguruan Tinggi. 

e. Terdapat 12 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori sedang dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah ini setara 

dengan 34,29 persen dari seluruh keluarga yang ber-

pendapatan sedang dan 21,82 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang tingkat pendidikan anaknya rata-rata tamat 

Sekolah Dasar (SD), serta 10,00 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang menjadi responden. 



 91 

f. Terdapat 14 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori sedang dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat pada SLTP. Jumlah ini setara dengan 40,00 

persen dari seluruh kepala keluarga yang berpendapatan 

sedang dan 50,00 persen dari seluruh kepala keluarga  

yang tingkat pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta 11,67 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

g. Terdapat 4 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori sedang dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 

Jumlah ini setara dengan 11,43 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang berpendapatan sedang dan 22,22 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat SLTA, serta 3,33 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang menjadi responden. 

h. Terdapat 5 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori sedang tetapi tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata selesai di Perguruan Tinggi. Jumlah ini setara 

dengan 14,29 persen dari seluruh keluarga yang ber-

pendapatan sedang dan 26,32 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang tingkat pendidikan anaknya rata-rata 

selesai Perguruan Tinggi, serta 4,17 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang menjadi responden. 



 92 

i. Terdapat 7 kepala keluarga yang tingkat pendapatanya 

dalam kategori tinggi dan tingkat pendidikan anaknya 

hanya rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah ini 

setara dengan 18,92 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang berpendapatan tinggi dan 12,73 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tamat Sekolah Dasar (SD), serta 5,83 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

j. Terdapat 8 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori tinggi dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

Jumlah ini setera dengan 21,62 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang perpendapatan tinggi, dan 28,57 

persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP), serta 6,67 persen dari seluruh 

kepala keluarga yag menjadi responden. 

k. Terdapat 8 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori tinggi dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 

Jumlah ini setara dengan 21,62 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang berpendapatan tinggi dan 44,44 

persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah Lanjutan 
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Tingkat Atas (SLTA), serta 6,67 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang menjadi responden. 

l. Terdapat 14 kepala keluarga yang tingkat pendapatannya 

dalam kategori tinggi dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata selesai Perguruan Tinggi (PT). Jumlah ini 

setara dengan 37,84 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang berpendapatan tinggi dan 73,68 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang tingkat pendidikan anaknya rata-rata 

selesai di Perguruan Tinggi (PT), serta 11,67 persen 

dari seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disederhanakan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 20. Ringkasan Hasil Analisis Chi-Kuadrat Hubungan Antara 

Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Tingkat 

Pendidikan Anak Di Kecamatan Mengkenek Kabupaten 

Tana Toraja, 2000. 

-Tingkat pendapatan  

 Keluarga 

Tingkat Pendidikan 

SD SLTP SLTA PT Jumlah   

 

Rendah 

36 

(75,00) 

 

6 

(12,50) 

6 

(12,50) 

0 

(,00) 

48 

(40,00) 

 

 

Sedang 

12 

(34,29) 

 

14 

(40,00) 

4 

(11,43) 

5 

(14,29) 

35 

(29,17) 

 

Tinggi 

7 

(18,92) 

8 

(21,62) 

8 

(21,62) 

14 

(37,84) 

37 

(30,83) 

Jumlah 
55 

(45,83) 

28 

(23,33) 

18 

(15,00) 

19 

(15,83) 

120 

(100,00) 

Sumber: Hasil olahan Data survei (Lampiran 4), 2000.  
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Dari Tabel 20 di atas dapat disimpulkan bahwa, di 

antara 120 kepala keluarga ada 14 atau 37,84 persen yang 

tingkat pendapatannya dalam kategori tinggi dan tingkat 

pendidikan anaknya tinggi pula, yakni rata-rata anaknya 

selesai di Perguruan Tinggi, 5 kepala keluarga atau 14,29 

persen yang tingkat pendapatannya dalam kategori sedang dan 

tingkat pendidikan anaknya rata-rata selesai Perguruan 

Tinggi. Sedangkan pada kategori pendapatan rendah, tak satu 

pun kepala keluarga yang rata-rata anaknya yang selesai di 

Perguruan Tinggi (PT). Ini berarti bahwa, tingkat 

pendapatan keluarga mempunyai hubungan kuat dengan tingkat 

pendidikan anak. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran uji 

Chi-Kuadrat yakni hasil perhitungan Chi-Kuadrat sebanyak 

42,950 dengan df. 6 pada taraf signifikan 0,05 persen sebesar 

12,592 dengan koefisien kontingensi 0,5134 dan kontingensi 

maksimum 0,816. 

Dengan demikian hipotesis nihil (H0) yang mengatakan 

“Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga 

dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja,” ditolak. Konsekuensinya hipotesis 

alternatif (Ha) yang menyatakan “Ada hubungan antara tingkat 

pendapatan keluarga dengan tingkat pendidikan anak di 
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Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja, ”diterima”. 

Adapun untuk mengetahui indeks keeratan hubungan (IKH), 

maka nilai koefisien kontingensi (C) dibandingkan  dengan 

kontingensi maksimum(Cmaks) diperoleh    = 0,63. Dengan 

demikian keeratan hubungan berada pada kategori “kuat”. 

      Dari hasil perhitungan Chi-kuadat diperoleh 42,950 

dengan df 6 pada taraf signifikan 0,05 persen, maka 

dipeoleh X
2
 tabel sebesar 12,592 dengan koefisien 

kontingensi 0,5234 dan kontingensi maksimum 0,816. Secara 

statistik apabila nilai Chi-kuadrat (X
2
 hitung) lebih besar 

daripada X
2
 tabel maka hipotesis altenatif diterima. 

Sebaliknya apabila X
2
 tabel lebih besar daripada Chi-kuadrat 

(X
2
 hitung) maka hipotesis nihil diterima. 

      Berdasarkan hasil perhitungan di atas ternyata nilai 

Chi-kuadrat (X
2
 hitung) jauh lebih besar daripada X

2
 tabel 

maka hipotsisi alternatif yang mengatakan  “Ada hubungan 

antara tingkat pendapatan keluarga dengan tingkat pendidikan 

anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” di 

terima. Dengan kata lain hipotesis nihil yang mengatakan 

tidak “Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga 

dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja” ditolak. Hal ini memberikan indikasi 

0,5134 
0,816 
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bahwa di lokasi penelitian ini semakin tinggi tingkat 

pendapatan yang diperoleh oleh suatu keluarga maka semakin 

besar kemungkinan tingkat pendidikan anak semakin tinggi 

pula. 

      Dalam hal pemenuhan kebutuhan lainnya nampak pula 

bahwa keluarga yang ekonominya  memang mapan maka keluarga 

tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai 

kegiatan-kegiatan sosial seperti menyumbang, pesta dan 

bahkan mengadakan rekreasi di luar rumah besama-sama dengan 

anggota keluarganya.       

 E. Hubungan Antara Jumlah Anak Yang Dibiayai Dengan  

 Tingkat Pendidikan Anak 

Berdasarkan hasil perhitungan Chi-Kuadrat maka diperoleh 

data tentang ada tidaknya hubungan yang signifikan antara 

jumlah anak yang dibiayai dengan tingkat pendidikan anak 

sebagai berikut: 
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Tabel 21. Hubungan Antara Jumlah Anak Yang Dibiayai Dengan 

Tingkat Pendidikan Anak Di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja, 2000. 

- Frekuensi 

- Persentase 

- Persentase Baris 

- Persentase Kolom 

Tingkat Pendidikan 

SD SLTP SLTA PT Jumlah   

 

Jumlah anak  

yang dibiayai  1-3 

11 

9,17 

26,83 

20,00 

8 

6,67 

19,51 

28,57 

8 

6,67 

19,51 

44,44 

13 

10,83 

32,50 

68,42 

40 

33,33 

 

 

              4 - 6 

20 

16,67 

40,82 

36,36 

15 

12,50 

30,61 

53,57 

9 

7,50 

18,37 

50,00 

5 

4,17 

10,20 

26,36 

49 

40,83 

 

              7 - 9 

24 

20,00 

80,00 

43,64 

5 

4,17 

16,67 

17,86 

1 

83 

3,33 

5,56 

1 

83 

3,23 

5,26 

31 

25,83 

Jumlah 55 

45,83 

28 

23,33 

18 

15,00 

19 

15,83 

120 

100,00 

Sumber: Hasil olahan Data survei (Lampiran 5), 2000.  

Dari Tabel 21 dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 

a. Terdapat 11 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kategori 1 – 3 dan tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tempat Sekolah Dasar (SD). Jumlah ini setara dengan 

26,83 persen dari seluruh kepala keluarga yang jumlah 

anak yang dibiayai dalam kategori 1-3 dan 20,00 persen 

dari seluruh kepala keluarga yang tingkat pendidikan 
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anaknya rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD), serta 9,17 persen 

dari seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

b. Terdapat 8 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kategori 1 – 3 dan tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Jumlah 

ini setara dengan 19,51 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang jumlah anak  dibiayai dalam kategori 1-3 

dan 28,57 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

tingkat pendidikan anaknya rata-rata Tamat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta 6,67 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

c. Terdapat 8 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kategori 1-3 dan tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah 

ini setara dengan 19,51 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 

1-3 dan 44,44 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

tingkat pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA), serta 6,67 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang menjadi responden. 

d. Terdapat 13 kepala keluarga yang jumlah anak yang 

dibiayai dalam kategori 1-3 dan tingkat pendidikan anaknya 

rata-rata selesai perguruan tinggi (PT). Jumlah ini 

setara dengan 32,50 persen dari seluruh kepala keluarga 
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yang jumlah anak yang diiayai dalam kategori 1-3 dan 

68,42 persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata selesai Perguruan Tinggi, 

serta 10,83 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

menjadi responden. 

e. Terdapat 20 kepala keluarga yang jumlah anak yang 

dibiayai dalam kategori 4-6 dan tingkat pendidikan 

anaknya rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah ini 

setara dengan 40,82 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 4-6 dan 

36,36 persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD), 

serta 16,67 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

menjadi responden. 

f. Terdapat 15 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kateori 4-6 dan tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

Jumlah ini setara dengan 30,61 persen dari seluruh 

kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai dalam 

kategori 4-6 dan 53,57 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang tingkat pendidikan anaknya rata-rata tamat 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta 12,50 persen 

dari seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

g. Terdapat  9 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kategori 4-6 dan tingkat pendidikan anaknya rata-



 100 

rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah 

ini setara dengan 18,37 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 

4-6 dan 50,00 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

tingkat pendidikan anaknya rata-rata Tamat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), serta 7,50 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

h. Terdapat 5 kepala keluarga yang jumlah anak yang 

dibiayai dalam kategori 4-6 dan tingkat pendidikan 

anaknya rata-rata selesai Perguruan Tinggi (PT). Jumlah 

ini setara dengan 10,20 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 

4-6 dan 26,32 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

tingkat pendidikan anakanya rata-rata selesai Perguruan 

Tinggi, serta 4,17 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang menjadi responden. 

i. Terdapat 24 kepala keluarga yang jumlah anak yang 

dibiayai dalam kategori 7-9 dan tingkat pendidikan 

anaknya rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah ini 

setara dengan 80,00 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 7-9 dan 

43,64 persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD), 

serta 20,00 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

menjadi responden  yang menjadi responden. 
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j. Terdapat 5 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kategori 7-9 dan tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Jumlah 

ini setara dengan 16,67 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 4-6 dan 

17,86 persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama, serta 4,17 persen dari seluruh kepala 

keluarga yang menjadi responden. 

k. Terdapat 1 kepala keluarga yang jumlah anak yang dibiayai 

dalam kategori 7-9 dan tingkat pendidikan anaknya rata-

rata tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah 

ini setara dengan 3,33 persen dari seluruh kepala 

keluarga  yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 

7 – 9 dan 5,56 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

tingkat pendidikan anaknya rata-rata tamat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), serta 83 persen dari 

seluruh kepala keluarga yang menjadi responden. 

l. Terdapat 1 kepala keluarga yang jumlah anak yang 

dibiayai dalam kategori 7-9 dan tingkat pendidikan 

anaknya rata-rata selesai perguruan tinggi (PT). Jumlah 

setara dengan 3,23 persen dari seluruh kepala keluarga 

yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 7-9 dan 

5,26 persen dari seluruh kepala keluarga yang tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata selesai perguruan tinggi, 
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serta 83 persen dari seluruh kepala keluarga yang 

menjadi responden. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disederhanakan 

dalam bentu tabel sebagai berikut: 

Tabel 22. Ringkasan Hasil Analisis Chi-Kuadrat Hubungan Antara 

Jumlah Anak Yang Dibiayai Dengan Tingkat Pendidikan 

Anak Di Kecamatan Mengkenek Kabupaten Tana Toraja, 

2000. 

-Jumlah anak yang 

 dibiayai 

Tingkat Pendidikan 

SD SLTP SLTA PT Jumlah   

 

1 – 3 

11 

(26,83) 

8 

(19,51) 

8 

(19,51) 

14 

(32,50) 

40 

(33,33) 

 

4 – 6 

20 

(40,82) 

15 

(30,61) 

9 

(18,37) 

5 

(10,20) 

49 

(40,83) 

 

7 – 9 

24 

(80,00) 

5 

(16,67) 

1 

(3,33) 

1 

(3,23) 

31 

(25,83) 

Jumlah 
55 

(45,83) 

28 

(23,33) 

18 

(15,00) 

19 

(15,83) 

120 

(100,00) 

Sumber: Hasil olahan Data survei (Lampiran 6), 2000.  

Dari Tabel 22  di atas dapat disimpulkan bahwa, di 

antara 120 kepala keluarga ada 14 kepala keluarga atau 

34,15 persen yang jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 

1-3 dan tingkat pendidikan anaknya rata-rata selesai di 

Perguruan Tinggi, 5 kepala keluarga atau 10,20 persen yang 

jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 4-6 dan tingkat 

pendidikan anaknya rata-rata tamat pada Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) dan terdapat satu kepala keluarga yang 

jumlah anak yang dibiayai dalam kategori 7-9 yang rata-rata 
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selesai di Perguruan Tinggi. Ini berarti bahwa, jumlah anak 

yang dibiayai oleh kepala keluarga mempunyai hubungan 

dengan tingkat pendidikan anak. Hal ini dapat dilihat pada 

lampiran uji Chi-kuadrat yakni hasil perhitungan CHi-

Kuadrat sebanyak 26,955 dengan df. 6 pada taraf signifikan 

0,05 persen sebesar 12,592 dengan koefisien kontingensi 

0,428 dan kontingensi maksimum sebesar 0,816. 

Dengan demikian hipotesis nihil (H0) yang mengatakan 

“Tidak ada hubungan antara jumlah anak dibiayai dengan tingkat 

pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja,” 

ditolak. Konsekuensinya hipotesis alternatif (Ha) yang 

mengatakan “Ada hubungan antara jumlah anak yang dibiayai 

dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan Mengkendek 

Kabupaten Tana Toraja,” diterima. Adapun untuk mengetahui indeks 

keeratan hubungan (IKH), maka nilai kofiesien kontingensi (KK) 

dibandingkan dengan kontingensi maksimum (Cmaks) diperoleh        

= 0,52. Dengan demikian keeratan hubungan berada pada kategori 

“sedang”.  

Secara statistik, apabila nilai Chi-kuadrat (X
2
 hitung) 

lebih besar daripada X
2
 tabel maka hipotesis altenatif diterima. 

Sebaliknya apabila nilai Chi-kuadrat (X
2
 hitung) lebih kecil 

daripada X
2
 tabel maka hipotesis nihil diteima. 

Dari hasil perhitungan  di atas ternyata nilai Chi-

kuadrat (X
2
 hitung) lebih besar daripada  X

2
 tabel maka 

hipotesis alternatif yang mengatakan “Ada hubungan antara 

0,428 
0,816 
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jumlah anak yang dibiayai dengan tingkat pendidikan anak di 

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” diterima. Dengan 

kata lain hipotesisi nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan 

antara jumlah anak yang dibiayai dengan tingkat pendidikan anak 

di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” ditolak.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 128 129 130 131 

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

 

Lampiran   1  Lampiran   2  Lampiran   3  Lampiran   4 

 

Lampiran   5  Lampiran   6  Lampiran   7  Lampiran   8 

 

Lampiran   9  Lampiran   10  Lampiran   3  Lampiran   4 

 

     

berlanjut berlanjut berlanjut berlanjut berlanjut berlanjut 

berlanjut berlanjut berlanjut berlanjut berlanjut berlanjut  
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  A    A    A   A     A       A      A     A    A    A 

B     B    B    B   B   B    B     B   B    B    B    B   B   B 

C   C   C    C   C   C     C    C    C     C     C    C   

    

D   D    D  D   D    D    D     D    D    D    D    D   D   

D 

E   E  E  E   E  E   E    E   E    E  E   E   E    E   E   

E  

F   F  F  F  F  F  F  F  F  F  F F  F   F  F  F   F   F   F 

G  G   G   G   G  G   G    G   G  G   G   G   G   G   G   G 

H   H  H  H   H  H  H  H   H  H   H   H    H    H    H   H 

I  I   I   I   I   I   I   I    I    I    I    I    I    I  

I 

J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J   J  J  J 

K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K   K 

L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L   L  L  L  L  L  L  L  L  L 

M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  

M 

N  N  N N  N   N   N   N   N  N   N   N   N   N   N   N   N 

O  O  O  O   O  O   O    O  O  O O   O   O  O  O   O   O  O  

P  P  P   P  P  P    P    P    P    P    P  P    P   P   P  

P 

Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q   Q   Q    Q   Q   Q   Q 

R  R  R  R  R  R  R RR   R   R  R   R  R   R  R  R   R   R  

R 
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S  S  S  S    S    S    S    S    S    S    S    S    S   S 

 

S  S  S   S   S   S   S   S    S   S    S    S  

 

T  T   T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T    

 

U  U  U  U  U  U  U   U  U  U  U  U  U  U  U  U   U   U   U 

 

 

V  V  V   V   V   V   V   V   V    V    V    V   V   V    V 

 

 

W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W 

 

 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X  X  X   X   X   X   X   X 

 

 

Y  Y  Y  Y  Y  Y   Y   Y  Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y 

 

 

Z  Z   Z   Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z   Z   Z   Z    Z       
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Bertolak dari hasil analisis data dari hasil-hasil 

penelitian dan pembahasan tentang gambaran ekonomi keluarga, 

hubungan antara  tingkat penapatan keluarga dengan tingkat 

pendidikan anak dan jumlah anak yang dibiayai dengan 

tingkat pendidikan anak, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1 ekonomi keluarga di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja adalah rendah dan cenderung mempunyai anak yang 

banyak.  

2 Tingkat pendapatan keluarga mempunyai hubungan positif 

(kuat) dengan tingkat pendidikan anak di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Ini berarti semakin tinggi 

status sosial ekonomi atau tingkat pendapatan keluarga 

maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. 

3 Jumah anak yang dibiayai oleh keluarga di Kecamatan 

Mengkendek Kabupaten Tana Toraja mempunyai hubungan 

negatif (sedang) dengan tingkat pendidikan anak, 

sehingga tampak bahwa semakin sedikit anak yang dibiayai 

dalam mengikuti pendidikan semakin berpeluang untuk 

sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan begitu pula 

sebaliknya. 
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B. Saran-saran 

Pada penelitian ini ditemukan adanya hubungan antara 

fungsi ekonomi keluarga dalam artian tingkat pendapatan 

keluarga, jumlah  anak yang dibiayai dengan tingkat pendidikan 

anak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja olehnya 

itu peneliti menyarankan: 

1. Kepada seluruh anggota keluarga, khususnya orang tua 

selaku kepala keluarga supaya berupaya semaksimal 

mungkin dalam meningkatkan pendapatannya dengan jalan 

mencari alternatif pekerjaan yang bisa menunjang biaya 

studi anaknya. Sementara itu pendapatan keluarga hendaklah 

diarahkan kebiaya pendidikan anak sebagai langkah awal 

dari perbaikan ekonomi keluarga. 

2. Perlu adanya rekonstruksi nilai-nilai budaya  sebagai 

warisan leluhur masyaakat toraja baik dalam bentuk 

Saraong maupun Tongkonan sehinggah persatuan dan 

kesatuan tetap tewujud dalam suatu spirit dengan 

semangat kegoton-royongan (Mesak kada dipotuo pantan 

kada dipomate). Khusus dalam kesatuan ekonomi sangat 

diperlukan dalam rangka peningkatan pendidikan anak. 

3. Perlu perhatian yang serius baik dari pemerintah daerah 

Kabupaten Tana Toraja maupun instansi yang terkait untuk 

senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun 

dalam bentuk dana kepada anak-anak yang sementara dalam 
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melanjutkan pendidikannya, karena harapan kita semua 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak 

akan bisa terwujud tanpa ilmu pengetahuan yang diperoleh 

lewat pendidikan. Sementara pendidikan sangat terkait 

dengan masalah ekonomi atau biaya yang relatif banyak. 

4. Promosi Keluarga Berencana (KB) hendaklah  kembali 

diintensifkan mengingat keluarga di Kecamatan Mengkendek 

ini masih cenderung memiliki jumlah anak yang besar 

(banyak). 
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