
TINJAUAN PUSTAKA 

Keluarga Petani 

Keluarga petani ialah keluarga yang kepala keluarga atau anggota 

keluarganya bermatapencaharian sebagai petani. Keluarga petani mendapatkan 

penghasilan utama dari kegiatan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar di 

antaranya di pinggiran kota, keluarga petani yang tinggal di daerah-daerah yang 

padat penduduk ataupun perkotaan hidup di bawah garis kemiskinan (Witrianto 

2005). Pendapatan yang diterima seorang petani dalam satu musim atau satu 

tahun berbeda dengan pendapatan yang diterima oleh petani lainnya. Bahkan 

petani yang mengusahakan pada lahan yang sama dari musim ke musim 

menerima pendapatan yang berbeda-beda pula dari tahun ke tahun. Berbagai 

faktor mempengaruhi pendapatan petani, namun ada beberapa faktor yang tidak 

dapat diubah, salah satunya yaitu kendala iklim. Kemampuan petani dalam 

mempengaruhi iklim sangat terbatas. Selain kendala iklim, luas lahan, efisiensi 

kerja, dan efisiensi produksi masih ada dalam batas kemampuan petani untuk 

mengubahnya (Soeharjo dan Patong 1977). Lebih lanjut, Soeharjo dan Patong 

membedakan status petani dalam usaha tani menjadi empat, yaitu : 

a. Petani pemilik  

Petani pemilik adalah petani yang memiliki tanah dan secara langsung 

mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa 

tanah, peralatan, dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani 

sendiri. 

b. Petani penyewa 

Petani penyewa adalah petani yang mengusahakan tanah orang lain, 

dengan cara menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat 

berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum 

penggarapan dimulai. Dalam sistem sewa, resiko usaha tani hanya ditanggung 

oleh penyewa. Pemilik tanah hanya menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi 

oleh resiko usaha taninya. 

c. Petani penggarap  

Petani penyakap adalah petani yang mengusahakan tanah orang lain 

dengan sistem bagi hasil. Resiko usaha tani ditanggung bersama dengan pemilik 

tanah dan penyakap dalam sistem bagi hasil. Besar bagi hasil tidak sama untuk 
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setiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerahnya masing-

masing. 

d. Buruh tani 

Buruh tani adalah orang yang bekerja untuk sawah orang lain, yang 

nantinya akan memperoleh upah dari pemilik sawah. Hidupnya sangat 

bergantung pada pemilik sawah yang mempekerjakannya. 

Peran Keluarga dalam Investasi Sumber Daya Manusia 

 Keluarga berperan penting untuk menentukan investasi sumberdaya 

manusia. Undang-undang No. 10 tahun 1992, mendefinisikan keluarga sebagai 

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami, isteri, 

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Mead (1949) diacu 

dalam Guhardja, et. al (1992) mendefinisikan keluarga sebagai dasar dari 

masyarakat yang berfungsi mengantarkan sejarah kebudayaan, menanamkan 

sistem nilai yang dianut, dan melaksanakan sosialisasi pada generasi penerus 

untuk menjadi manusia dan warga masyarakat yang efektif dan produktif. 

Sehingga dapat terbentuk sumberdaya manusia yang berkualitas. 

 Peran keluarga diterapkan berdasarkan teori struktural fungsional yang 

terlihat dalam struktur dan aturan yang diterapkan. Struktur dan fungsi yang 

terbentuk dalam keluarga tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, 

dan nilai sosial yang melandasi sistem masyarakat. Struktural fungsional 

berpegang bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk 

berfungsi secara efektif dan bahwa sebuah keluarga inti tersusun dari seorang 

suami pencari nafkah dan wanita ibu rumah tangga adalah yang paling cocok 

untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industry baru (Parson dan 

Bales 1955, diacu dalam Hill 2006).  

Megawangi (1999) menyatakan bahwa tanpa ada pembagian tugas yang 

jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya, maka fungsi keluarga 

akan terganggu yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem yang lebih besar 

lagi. Hal ini bisa terjadi bila ada satu posisi yang peranannya tidak dapat 

dipenuhi, atau konflik akan terjadi karena adanya kebingungan peran. Menurut 

Megawangi (1993) fungsi penting keluarga adalah menjadi fungsi penerus nilai, 

karena lingkungan keluargalah yang pertama mempersiapkan anggotanya untuk 

dapat berprilaku sesuai dengan budaya dan harapan di mana mereka berada.  
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Pendidikan Menengah 

Pendidikan adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan mutu 

kehidupan seseorang yang akan berlanjut pada pembangunan suatu bangsa ke 

arah yang lebih baik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Selanjutnya, bagian kedua pasal 17 tentang Pendidikan Dasar Ayat 1-2 

menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah 

dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau 

bentuk lainnya yang sederajat.  

Pada bagian ketiga pasal 18 tentang Pendidikan Menengah Ayat 1-3 

menyebutkan bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan 

dasar. Beberapa jenis pendidikan menengah mempersiapkan seseorang memiliki 

keterampilan tertentu untuk dipersiapkan langsung ke lapangan kerja, bentuk-

bentuk sekolah menengah ialah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

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

dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab V 

pasal 15 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pendidikan menengah diselenggarakan 

untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mangadakan 

hubungan timbal balik dengan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 

mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan 

tinggi.  

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk mengembangkan potensi 

individu yang telah ada sebelumnya. Pendidikan menengah mengarahkan siswa 

untuk menghadapi tantangan yang lebih besar guna meningkatkan kemampuan 

individu, baik untuk persiapan bekerja, maupun untuk meningkatkan status sosial 

dalam masyarakat. Namun demikian, kendala biaya merupakan masalah yang 

kerap kali terjadi pada keluarga untuk memutuskan apakah akan melanjutkan 

sekolah anak hingga jenjang menengah atau tidak. Hasil penelitian Rout (2008) 

dalam Journal of Health Management mengemukakan bahwa biaya untuk 

pendidikan dasar tidak terlalu menimbulkan beban keuangan bagi keluarga, 
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sekalipun keluarga tersebut tergolong keluarga miskin, namun mahalnya biaya 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat membebani keluarga lebih 

besar daripada pendidikan dasar. Hal tersebut dapat dilihat pula dari hasil 

penelitian Septiana (2010) tentang Remaja Putus Sekolah usia SMA di Provinsi 

Jawa Timur yang memperlihatkan hasil tingginya angka putus sekolah di lokasi 

penelitian yang diakibatkan beberapa faktor yaitu biaya, lokasi tempat tinggal, 

besar keluarga, jenis kelamin, dan pendidikan kepala keluarga.  

Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam memengaruhi kualitas hidup 

individu dalam keluarga ialah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat 

dilihat dari jenis pendidikan yang pernah dialami atau lamanya mengikuti 

pendidikan formal atau non-formal. Menurut Gunarsa dan Gunarsa (1991)  

tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan memengaruhi dan membentuk 

cara, pola, dan kerangka berpikir, persepsi, pemahaman dan kepribadiannya 

yang semua itu merupakan bagian integral sebagai bekal dalam berkomunikasi.  

Persepsi merupakan suatu proses meningterpretasikan rangsangan-

rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap 

tentang dunianya (Schiffman dan Kanuk 2000). Sriyani, Muflikhati, dan Fatchiya 

(2006) dalam penelitiannya mengenai persepsi nelayan tentang pendidikan 

formal di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 

menyatakan bahwa persepsi nelayan tentang pendidikan formal dapat diperoleh 

dari lima variabel seperti: arti penting sekolah, manfaat sekolah, manfaat sekolah 

tinggi, biaya pendidikan dan peningkatan status sosial melalui pendidikan formal. 

Lebih lanjut penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki 

tingkat persepsi yang tinggi terhadap pendidikan formal. Hal ini disebabkan 

karena responden menganggap pendidikan penting bagi kehidupan anak-

anaknya kelak, karena dengan sekolah maka seseorang akan lebih dihormati 

oleh masyarakat dan mampu mendapatkan kehidupan yang baik.  

Persepsi pentingnya pendidikan dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan 

orangtua. Suryawati (2002) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 

orangtua masih ragu-ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya karena sebagian 

besar orangtua tidak pernah duduk di bangku sekolah atau tidak selesai 

sekolahnya, orangtua dengan pendidikan yang rendah berpandangan sempit 

terhadap pendidikan dan lebih mengutamakan anak bekerja daripada 

melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.  
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Hasil penelitian Permatasari (2010) menunjukkan bahwa sebagian besar 

orang tua contoh memiliki persepsi yang tinggi terhadap tingkat kepentingan 

pendidikan, memiliki tingkat pendapatan keluarga dan pendidikan orangtua yang 

tinggi. Sementara itu Barada (2008) menganalisis persepsi orangtua terhadap 

pendidikan anak pada masyarakat petani di Kabupaten Banjar. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa kebanyakan petani lebih memilih pendidikan yang bersifat 

agama dan kemasyarakatan daripada pendidikan formal, karena dalam proses 

menempuh pendidikan formal mereka terkendala berbagai masalah yang 

membuat anak petani kebanyakan mengalami putus sekolah karena masalah 

biaya, pendidikan orangtua pun berpengaruh terhadap persepsinya tentang 

pentingnya pendidikan bagi anak.  

Alokasi Pengeluaran Uang untuk Pendidikan Anak 

Manusia berinvestasi dengan cara yang beranekaragam. Investasi pun 

memiliki bentuk yang bermacam-macam. Investasi berupa pendidikan adalah 

salah satu investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

keluarga. Bryant (1990) menyatakan bahwa bentuk investasi dalam keluarga 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka 

pembentukan Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah waktu dan 

pendapatan. Hartoyo (1998) mengemukakan bahwa Investasi orang tua dalam 

bentuk uang adalah semua pendapatan keluarga yang digunakan untuk 

kebutuhan anak dalam rangka meningkatkan kualitas anak. Investasi uang pada 

anak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan.  

Menurut Bryant dan Zick (2006) investasi pada anak terdiri dari dua 

komponen, yaitu nilai uang dan jasa (makanan, pakaian, rumah, transportasi, 

pendidikan, dan perawatan kesehatan) dan nilai waktu (seperti waktu yang 

dihabiskan orangtua, khususnya ibu untuk membesarkan anak baik melalui 

perawatan ataupun pemeliharaan). Alokasi pengeluaran untuk pendidikan 

merupakan salah satu bentuk cermin investasi untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya keluarga. Alokasi pengeluaran untuk pendidikan anak meliputi: SPP, 

uang untuk membeli buku sekolah, pakaian seragam, uang BP3, dan lain-lain 

(Syarief 1997).  

Suryawati (2002) dalam hasil penelitiannya menunjuakan variabel-

variabel yang memengaruhi alokasi pengeluaran keluarga untuk pendidikan anak 

adalah besar keluarga, jumlah anak sekolah, tingkat pendidikan ibu dan tingkat 

pendidikan ayah. Glinskaya (2005) dalam Journal of Developing Societies yang 
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meneliti tentang alokasi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan orang tua 

dengan alokasi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan keluarga, orang 

tua yang pendidikannya tinggi, semakin perhatian pula terhadap pendidikan dan 

kesehatan anggota keluarganya dibandingkan yang berpendidikan rendah. 

Tingkat pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang 

dianutnya, cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsi terhadap suatu masalah 

(Sumarwan 2004). 

Keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak akan 

menurunkan proporsi pengeluaran untuk pendidikan. Menurut Tjokrowinoto 

(1984) keluarga dengan jumlah anak terlalu banyak menyebabkan pendidikan 

dan pengasuhan anak menjadi terlantar. Hal tersebut dikarenakan penggunaan 

uang yang dimiliki keluarga telah habis untuk pemenuhan kebutuhan seluruh 

anggota keluarga, sehingga pengeluaran untuk pendidikan anak berkurang.  




