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ABSTRAK 

 

Masih belum optimalnya tingkat pendidikan anak di desa Belit. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan membandingkan angka usia anak sekolah dengan tingkat pendidikan tinggi 

dimana tingkat pendidikan terbanyak adalah pada tingkat sekolah dasar. Selain itu, masih 

adanya beberapa anak yang putus sekolah (tidak bersekolah). Banyak faktor yang 

mempengaruhi anak untuk dapat menikmati kebutuhan pendidikan. Adapun dari faktor 

ekstrinsik yang mempengaruhi minat adalah status sosial ekonomi, jenis kelamin, 

dukungan keluarga, media dan lingkungan sekitar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kondisi sosial ekonomi 

terhadap tingkat pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten 

Bungo, (2) pengaruh motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak terhadap tingkat 

pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. dan (3) 

pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan 

anak terhadap tingkat pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan 

Kabupaten Bungo 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian 

berjumlah 47 yakni terdiri atas: (1) anak usia sekolah namun tidak sekolah, (2) anak telah 

lulus jenjang sekolah namun tidak melanjutkan kejenjang berikutnya. Data penelitian ini 

dikumpulkan melalui angket kemudian diolah dengan bantuan program SPSS for windows 

16. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orangtua (X1) 

terhadap tingkat pendidikan anak (Y). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana nilai 

koefisien regresi sebesar 0,680 serta t hitung (6,225) > t tabel (2,021) atau nilai sig. 

(probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anak (X1) terhadap tingkat pendidikan anak (Y). Hal ini terlihat dari nilaai 

koefisien regresi sebesar 0,495 dimana t hitung (3,822) > t tabel (2,021) atau nilai sig. 

(probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi 

orang tua dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak (X1) terhadap tingkat 

pendidikan anak (Y) di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi 

Jambi. hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi ganda sebesar 0,685 dan Fhitung (19,444) > 

Ftabel (3,21)  atau nilai sig. 0,00 < 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian disarangkan bagi orang tua, dapat menjadi peringatan agar 

memberikan perhatian dan peranan yang lebih dalam mengarahkan dan mendukung baik 

secara moral maupun material terhadap pendidikan anak-anaknya. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkem-bangan dan 

kualitas diri individu, terutama dalam menentukan kemajuan pembangunan suatu bangsa dan 
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negara karena tingkat kemajuan suatu bangsa tergantung kepada cara bangsa tersebut 

mengenali, menghargai dan memanfaat-kan sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan 

kualitas pendidikan yang diberikan kepada calon penerus dan pelaksana pembangunan. Dalam 

kaitanya dengan tingkat pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, orang tua sangat berperan 

aktif untuk mendorong ketercapainya cita-cita anak-anaknya. Orang tua yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang bagus dan memiliki materi yang mumpuni, akan selalu memberikan 

motivasi yang baik bagi buah hatinya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan 

senantiasa membiayai anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Akan tetapi, kondisi 

yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil observasi awal yaitu masih ada anak yang tidak 

melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi bahkan masih ada anak yang putus sekolah 

atau hanya lulus SD. Kondisi ini tentu jauh dari harapan khususnya harapan pemerintah 

dimana pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu bangsa 

melalui berbagai program pendidikan agar mampu bersaing dengan dunia luar atau setidaknya 

tidak tertinggal dari Negara lainnya. Ironisnya, ditengah gencar-gencarnya masalah pendidikan 

menjadi sorotan pemerintah namun masih banyak kesadaran masyarakat khususnya orang tua 

yang belum menyadari arti pentingnya pendidikan anak. Hal ini pun terjadi di Desa Tanjung 

Belit. Dari pengamatan awal diperoleh data tentang tingkat pendidikan sebagai berikut: 

 
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Usia  

dan Daftar Anak Sekolah Tahun 2016-2017 

Usia 
Tahun 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2016 2017 2016 2017 

1 – 5 18 23 TK 12 14 

6 – 10 94 122 SD 90 108 

11 – 15 48 47 SMP 22 24 

15 - 20 39 40 SMA 18 35 

21 - 25 18 16 PT 6 11 

Jumlah  217 248  148 192 

Sumber: Data Demografi Desa Belit Kecamatan Jujuhan, 2017 

 

Dari data yang dijelaskan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa masih belum 

optimalnya tingkat pendidikan anak di desa Belit. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

membandingkan angka usia anak sekolah dengan tingkat pendidikan tinggi dimana tingkat 

pendidikan terbanyak adalah pada tingkat sekolah dasar. Selain itu, masih adanya beberapa 

anak yang putus sekolah (tidak bersekolah). 

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila kondisi sosial ekonomi 

orang tua rendah maka motivasi orang tua untuk mernyekolahkan anaknya juga rendah, hal ini 

dikarenakan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mencukupi kebutuhan utamanya 

yaitu pangan. Selain kondisi sosial ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi anak tidak 

melanjutkan sekolah adalah motivasi orang tua. Meskipun motivasi anak kuat akan tetapi 

kalau motivasi orang tua rendah maka anak tidak melanjutkan sekolah. Demikian pula 

sebaliknya, kalau motivasi anak rendah tapi motivasi orang tua tinggi, maka anak akan tetap 

melanjutkan sekolah karena adanya semangat dan dorongan dari orang tua. Dengan demikian, 

ada ketimpangan antara harapan dengan kenyataan sehingga membuat penulis tertarik untuk 

meneliti dan menuangkan dalam judul skripsi: “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan 

Motivasi Orang Tua untuk Menyekolahkan Anak terhadap Tingkat Pendidikan Anak di 

Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo”. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Tingkat Pendidikan Anak 

 

Sikula (dalam Mangkunegara, 2003:50) tingkat pendidikan adalah suatu proses 

jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga 

kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan 

umum. Pendidikan adalah pemberian bantuan melalui pergaulan dalam bentuk pengaruh 

dengan tujuan agar kelak dapat melaksanakan hidup dan tugas hidup secara mandiri dan 

bertanggung jawab (Purwanto, 1992:3). 

Dengan demikian, berdasarkan pengertian pendidikan di atas maka dapat 

disimpulkan yang dimaksud dengan tingkat pendidikan anak dalam penelitian ini adalah 

usaha sadar anak untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui lembaga 

formal yang berjenjang dan lembaga non formal. 

 

2. Motivasi Orang Tua untuk Menyekolahkan Anak 

Dalam pengertian motivasi oerang tua untuk menyekolahkan anak terdiri dari 

beberapa gabungan kata yakni motivasi, orang tua dan menyekolahkan anak. Oleh sebab 

itu, akan dijabarkan satu persatu. Motivasi sendiri merupakan dorongan, orang tua adalah 

ayah dan ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkan anak, sedangkan 

menyekolahkan anak disisni merupakan tujuan dari orang tua agar anak memperoleh ilmu 

pengetahuan demi kehiduapan yang lebih baik. 

Menurtu Sardiman (2014:75) motivasi dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan 

sesuatu. Khairani (2013:140), motivasi merupakan suatu tenaga yang terdapat dalam diri 

manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasi tingkah laku (perilaku). 

Lebih lanjut, motivasi merupakan dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk 

melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya (Uno, 2013:8). Sedangkan menurut 

Miami (dalam Munir 2010:2) orang tua adalah pria dan wanita yang terikat perkawinan 

dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang 

dilahirkannya. Orang tua adalah pendidik dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik 

pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Oleh karena itu, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga 

(Djamarah, 2004:85). Lebih lanjut menurut Syahidin (2009:119) menjelaskan yang 

dimaksud dengan orang tua adalah manusia dewasa yang sudah dibebani taggung jawab 

terhadap keluarga.  

Haq (2010:5) motivasi orang tua adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua 

dalam meberikan dorongan dan membangkitkan motif dalam diri anak untuk 

meningkatkan minat dan semangat anak agar dapat meraih cita-cita dan keinginan mereka, 

agar anak mampu melakukan apa yang semestinya dilakukan. Sedangkan menyekolahkan 

menurut Kamus Umum Besar Indonesia (2007:1055) adalah 1) memasukkan ke sekolah, 

2) menyuruh belajar ke sekolah.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak adalah usaha dan tindakan yang 

mendorong orang tua (ayah dan ibu) untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah sehingga 

memperoleh kehidupan yang lebih layak, lebih baik dan lebih maju dari kehidupan yang 

dialami oleh mereka para orangtua. 
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3. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur 

secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat, pemberian posisi ini disertai 

pula seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi sipembawa statusnya, misalnya: 

pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan (Soekanto, 2003:181). 

Kamarga (2001:8) mempertegas bahwa status sosial ekonomi merupakan suatu 

kedudukan, identitas, serta kumpulan hak dan kewjiban yang diberikan kepada individu 

dalam masyarakatnya atas perbedaan peran dan kapabiltas berdasarkan kriteria sosial 

ekonomi. Status sosial ekonomi meliputi tiga dimensi, yaitu: pendidikan, pekerjaan, serta 

pendapatan dan kepemilikan ekonomi. Kemudian Dalimunte (2001:74), sosial ekonomi 

adalah suatu keadaan sosial ekonomi masyarakat yang menggunakan indikator pendidikan, 

pekerjaan dan penghasilan sebagai tolak ukur. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

kondisi sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan atau posisi orang tua (ayah dan ibu) 

dalam masyarakat ditinjau dari segi status sosial ekonominya, seperti tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan pendapatan. 
 

METODE PENELITIAN 

Dalam rancangan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah penelitian Ex post facto. Menurut Sugiyono (2012:7) penelitian Ex post facto adalah 

suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya 

kejadian tersebut. 

Adapun untuk pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data meng-gunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2012:8). 

Variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas (indevendent variable) yakni kondisi 

sosial ekonomi orang tua (X1) dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak (X2). 

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) yakni tingkat pendidikan anak (Y). 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo 

pada tanggal 25 Agustus sampai 7 September 2016. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah masyarakat desa yang dalam usia sekolah namun sudah tidak mengenyam bangku 

sekolah yaitu: (1) anak usia sekolah namun tidak sekolah, (2) anak telah lulus jenjang 

sekolah namun tidak melanjutkan kejenjang berikutnya. Adapun jumlah anak yang 

demikian menurut data dari sumber demografi desa Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten 

Bungo Provinsi Jambi berjumlah 47 orang (sumber: data demografi desa). Adapun Untuk 

menentukan jumlah sampel penulis berpedoman pada pendapat Arikunto (2006:134) yang 

menyatakan bahwa untuk sampel penelitian yang populasinya kurang dari 100 orang, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitian menjadi penelitian populasi. Selanjutnya jika 

populasinya lebih dari 100 orang dapat diambil 10%-16%, 20%-25% atau lebih. Jadi yang 

menjadi sampel penelitian ini adalah semua populasi yaitu sebanyak 47 orang. 
Uji coba instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum 

angket diberikan kepada responden. Tujuan dari uji coba instrumen adalah untuk menghindari 

pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas maksudnya, menghilangkan kata-kata yang sulit 

dipahami, mempertimbangkan penambahan atau pengurangan item.  

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif perlu menggunakan analisis data. Analisis ini 

berkaitan dengan perhitungan jawaban rumusan masalah dan pengujian hipotesis. Analisis 
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statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai kecenderungan data hasil penelitian. Uji 

hipotesis pertama dan ke dua digunakan regresi sederhana dan hipotesis ke tiga digunakan 

rumus regresi ganda. Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka 

pengolahan datanya dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution). Program SPSS yang dipakai dalam pengolahan atau analisis data ini adalah program 

SPSS for windows release 16.0. Adapun kaidah pengambilan keputusan penerimaan dan 

penolakan hipotesis berdasarkan ketentuan, bila Fh > Ft , maka Ho ditolak dalam Ha 

diterima. Sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Adapun F tabel (Ft) dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf 

kesalahan yang ditetapkan 5%. Dapat pula dengan angka probabilitas, yaitu: jika probabilitas 

< 0,05 maka Ho ditolak dan jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima (Santoso, 2008). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Diketahui bahwa koefisien regresi (R) sebesar 0,680. Nilai tersebut digunakan untuk 

mengetahui kuat lemahnya variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya. Karena nilai R 

berada pada -1 ≤ 0,680 ≤ +1, maka tingkat hubungan tersebut dalam kategori cukup kuat. 

Sementara, R2 (R determinan/Square) yaitu sebesar 0,463 atau 46,3%. Hal ini menunjukkan 

kontribusi (sumbangan) variabel kondisi sosial ekonomi orangtua (X1) dalam mempengaruhi 

tingkat pendidikan anak sebesar 46,3% atau R2 < 50%.  

Selanjutnya untuk mengetahui hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak maka 

dilakukan uji signifikansi yakni membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Untuk ttabel dilihat 

pada taraf signifikansi 5% (α 0,05) dengan dk pembilang = n – 1 = 47 – 2 = 45 adalah sebesar 

2,021. Dengan demikian, t hitung (6,225) > t tabel (2,021). Selain membandingkan nilai t hitung dan 

t tabel nilai sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. Berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan, maka angka tersebut memiliki makna bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi sosial ekonomi terhadap tingkat pendidikan 

anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. 

Diketahui bahwa koefisien regresi (R) sebesar 0,495. Nilai tersebut digunakan untuk 

mengetahui kuat lemahnya variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya. Karena nilai R 

berada pada -1 ≤ 0,495 ≤ +1, maka tingkat pengaruh tersebut dalam kategori sangat cukup 

kuat. Sementara, R2 (R determinan/Square) yaitu sebesar 0,245 (24,5%) atau R2 < 50%. Hal ini 

menunjukkan kontribusi (sumbangan) variabel motivasi orang tua untuk menyekolahkan 

anaknya (X2) dalam mempengaruhi tingkat pendidikan anak sebesar 0,245 (24,5%).  

Selanjutnya untuk mengetahui hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak maka 

dilakukan uji signifikansi yakni membandingkan nilai t hitung dengan ttabel. Untuk ttabel dilihat 

pada taraf signifikansi 5% (α 0,05) dengan dk pembilang = = n – 1 = 47 – 2 = 45 adalah 

sebesar 2,021. Dengan demikian, t hitung (3,822) > t tabel (2,021). Selain membandingkan nilai t 

hitung dan t tabel nilai sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. Berdasarkan ketentuan yang 

telah ditetapkan, maka angka tersebut memiliki makna bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh motivasi orang tua untuk menyekolahkan 

anak terhadap tingkat pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten 

Bungo. 

Diketahui bahwa koefisien regresi ganda (R) sebesar 0,685. Nilai tersebut digunakan 

untuk mengetahui kuat lemahnya variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya. Karena nilai 

R berada pada -1 ≤ 0,685 ≤ +1, maka tingkat hubungan tersebut dalam kategori kuat. 

Sementara, R2 (R determinan/Square) yaitu sebesar 0,469 (46,9%) atau R2 > 50%. Hal ini 

menunjukkan kontribusi (sumbangan) variabel kondisi sosial ekonomi orangtua (X1) dan 

motivasi orangtua untuk menyekolahkan anak (X2) secara bersama-sama dalam mempengaruhi 

tingkat pendidikan anaknya sebesar 0,469 (46,9%). Untuk mengetahui 

keberartian/kebermaknaan koefisian regresi maka nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel pada 
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taraf kesalahan 5% (α 0,05) maka Fhitung (19,444) > Ftabel (3,21) atau nilai sig. 0,00 < 0,05. 

Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi 

orang tua dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak terhadap tingkat pendidikan anak 

di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orangtua (X1) terhadap Tingkat Pendidikan 

Anak (Y) 

Faktor Ekonomi keluarga banyak menentukan dalam belajar anak. Misalnya anak 

dalam keluarga mampu dapat membeli alat-alat sekolah lengkap, sebaliknya anak-anak dari 

keluarga miskin tidak dapat membeli alat-alat itu. Dengan alat serba tidak lengkap inilah maka 

hati anak-anak menjadi kecewa, mundur, putus asa sehingga dorongan belajar mereka kurang 

(Ahmadi, 2007:266). Dengan demikian, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa betapa 

pentingnya orang tua memiliki kondisi ekonomi yang baik karena dapat mempengaruhi 

kelangsungan pendidikan anaknya.  

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi ekonomi orang tua dengan tingkat pendidikan 

anak. Hal ini dilihat dari hasil penelitian dimana koefisien regresi sebesar 0,680 serta t hitung 

(6,225) > t tabel (2,021) atau nilai sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. Artinya bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi sosial 

ekonomi terhadap tingkat pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan 

Kabupaten Bungo. 

Kondisi sosial dapat memberikan pengaruh pada norma sosial dalam masyarakat. Ini 

juga berlaku pada norma-norma yang berkaitan dengan pendidikan. Kondisi masyarakat 

dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kurang mementingkan pendidikan formal, dapat 

menjadikan orang yang berada di dalam lingkungan tersebut juga mengakui dan terbiasa 

bahkan mengikuti hal tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Sherif, bahwa interaksi sosial 

antaranggota suatu 

kelompok dapat menimbulkan suatu norma sosial dalam masyarakat yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut (Gerungan, 2009:110).  

Ekonomi dalam dunia pendidikan memegang peranan yang cukup menentukan. 

Karena tanpa ekonomi yang memadai dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. 

ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi bukan merupakan pemegang peranan utama dalam 

pendidikan, namun keadaan ekonomi dapat membatasi kegiatan pendidikan (Made Pidarta, 

2007:255-256). Adapun penelian sebelumnya yang memperkuat hasil penelitian ini adalah 

hasil penelitian Zaki (2013) dengan judul: Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Tingkat 

Pendidikan Anak Keluarga Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang. Menurut hasil penelitiannya kondisi sosial ekonomi berpengaruh 

sebesar 23,2% artinya kondisi sosial ekonomi secara ix bersama-sama berpengaruh sebesar 

23,2% terhadap tingkat pendidikan anak. 

Berdasarkan uraian di atas, kondisi ekonomi orang tua merupakan keadaan yang 

memberikan dampak positif bagi pendidikan anak. Orangtua dengan pendapatan lebih tinggi 

akan mempunyai alokasi dana yang lebih untuk menyekolahkan anak, sehingga kesempatan 

anaknya untuk sekolah menjadi lebih besar. Pendidikan berkaitan dengan masalah 

pembiayaan. Semakin tinggi pendidikan anaknya berkaitan dengan masalah pembiayaan. 

Semakin tinggi pendidikan maka biaya yang dibutuhkan semakin besar pula. Oleh sebab itu, 

orang tua dengan sosial ekonomi dan ekonomi yang cukup akan mempermudah penyediaan 

fasilitas belajar dan biaya pendidikan anak. Sehingga anak tidak merasa was-was putus 

sekolah atau anak tidak perlu turut mencari biaya pendidikannya melainkan anak hanya fokus 

belajar saja.  
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2. Pengaruh Motivasi Motivasi Orang Tua (X2) terhadap Tingkat Pendidikan Anak 

(Y) 

Orang tua sangat memperhatikan perkembangan anak dengan salah satunya 

menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan formal. Motivasi yang hadir dari orang tua 

memiliki dampak yang besar terhadap pendidikan anak-anak mereka. Kesadaran akan 

tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus-menerus yang menyatakan ada 

pengarruh perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, sehingga pendidikan yang dilakukan 

tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah di dasari oleh teori-

teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman (Hasbullah, 2009:46).  

Teori di atas sesuai dengan hasil penelitian ini terdapat pengaruh motivasi orang tua 

untuk menyekolahkan anak (X1) terhadap tingkat pendidikan anak (Y) di desa Tanjung Belit 

Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. hal ini terlihat dari nilaai koefisien 

regresi (R) sebesar 0,495 dimana t hitung (3,822) > t tabel (2,021) atau nilai sig. (probabilitas) 

menunjukkan 0,000 < 0,05 artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh 

positif dan signifikan pengaruh motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak terhadap 

tingkat pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. 

Motivasi orang tua muncul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari dalam diri 

orang tua dan dari luar. Orang tua yang tidak memiliki keinginan menyekolahkan anak dapat 

menyebabkan anak menjadi putus sekolah. Orang tua dengan pemikiran yang tidak 

berkembang dan tidak memprioritaskan pendidikan akan menjadikan pola pikir anak sama 

dengannya. Misal, anak usia sekolah yang dianggap sudah dewasa dituntut orang tua mencari 

nafkah atau menikah dibanding melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Hal demikian tentu 

menjadikan anak tidak dapat mengenyam tingkat pendidikan yang lebih baik.  

 

3. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi (X1) dan Motivasi Orang Tua untuk 

Menyekolahkan Anak (X2) terhadap Tingkat Pendidikan Anak (Y)  

Tingkat pendidikan anak dalam hal ini pendidikan formal akan semakin baik apabila 

didukung oleh kondisi ekonomi orang tua dan motivasi orang tua untuk menyekolahkannya. 

Namun jika kedua faktor tersebut tidak ada maka tingkat pendidikan anakpun akan 

terbengkalai. Kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik namun tidak didukung oleh motivasi 

dalam menyekolahkan anaknya maka anak tidak anak diberi kemudahan dalam pembiayaan. 

Orang tua tidak mengarahkan anak untuk sekolah. Sebaliknya motivasi orang tua tinggi namun 

kondisi sosial ekonomi kekurangan anak akan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah 

pada akhirnya sama saja, anak akan putus sekoh. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi 

orang tua dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya secara bersamaan 

mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana 

perolehan nilai koefisien regresi ganda (R) sebesar 0,685 dan Fhitung (19,444) > Ftabel (3,21) atau 

nilai sig. 0,00 < 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh 

kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak terhadap 

tingkat pendidikan anak di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi 

Jambi. 

Pernyataan di atas diperkuat dengan pendapat Hidayanto (1998:45) orang tua adalah 

tempat menggantungkan diri bagi anak sewajarnya. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban 

memberikan pendidikan bagi anaknya. Orang tua memiliki tugas utama yakni mendorong, 

memotivasi, dan memfasilitasi seseorang dalam mencapai pendidikan yang baik, sementara 

anggota keluarga yang lainnya seperti kakak,adik, dan lain-lain memotivasi dan menyemangati 

(dalam www.academia.edu diakses tanggal 21 Juli 2017). Adapun Slameto (2003:61), orang 

tua yang kurang/tidak memperhatikan dan memberikan dorongan atau motivasi terhadap 

pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

Mungkin hasil yang didapatkan tidak memuaskan bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal 

ini dapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu sibuk mengurus 
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pekerjaan mereka atau hal yang lain. Ini menunjukkan bahwa motivasi yang berasal dari orang 

tua sangatlah dibutuhkan oleh seorang anak dalam menempuh pendidikannya. 

Berdasarkan uraian di atas, orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mendidikan 

anak, termasuk menyekolahkan anak untuk masa depan anak itu sendiri. Orangtua yang 

mempunyai pendidikan tinggi akan mempunyai kesadaran krisis berkaitan dengan pendidikan 

anaknya. Orang tua yang berstatus sosial ekonomi tinggi dan berpendidikan tinggi tentu akan 

berbeda dalam mendidik anaknya dibandingkan dengan orang tua yang berstatus sosial 

ekonomi rendah dan berpendidikan rendah. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan 

berstatus sosial ekonomi tinggi akan mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam 

menyekolahkan anak-anaknya. Pengaruh kondisi ekonomi keluarga dan motivasi orang tua 

sangat erat hubungannya dengan keberhasilan anak. Karena keluarga yang berpenghasilan 

rendah kurang memenuhi semua fasilitas anak belajar dan kurangnya motivasi dari orang tua 

juga akan berdampak buat anak tersebut tidak mau sekolah atau melanjutkan sekolah 

kejenjang yang lebih tinggi. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orangtua (X1) terhadap tingkat pendidikan 

anak (Y) di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian dimana nilai koefisien regresi sebesar 0,680 serta t hitung 

(6,225) > t tabel (2,021) atau nilai sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. 

2. Terdapat pengaruh motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak (X1) terhadap tingkat 

pendidikan anak (Y) di desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi 

Jambi. Hal ini terlihat dari nilaai koefisien regresi (R) sebesar 0,495 dimana t hitung (3,822) 

> t tabel (2,021)  atau nilai sig. (probabilitas) menunjukkan 0,000 < 0,05. 

3. Terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anak (X1) terhadap tingkat pendidikan anak (Y) di desa Tanjung Belit 

Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. hal ini terlihat dari nilai koefisien 

regresi ganda (R) sebesar 0,685 dan Fhitung (19,444) > Ftabel (3,21)  atau nilai sig. 0,00 < 

0,05. 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua, dapat menjadi peringatan agar memberikan perhatian dan peranan yang 

lebih dalam mengarahkan dan mendukung baik secara moral maupun material terhadap 

pendidikan anak-anaknya. 

2. Bagi pemerintah, khususnya pemerintahan desa diharapkan turun andil dalam 

memberikan motivasi pada orang tua agar mendorong anak untuk sekolah. 

3. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi yang luas mengenai bantuan bea 

siswa atau bantuan jenis pendidikan lainnya sehingga anak tidak putus sekolah. 

Sedangkan bagi peneliti lanjutan dapat meneliti variabel lain yang turut mempengaruhi 

tingkat pendidikan anak. 

 

 

 


