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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan Makhluk sosial yang didalamnya saling 

berhubungan antar sesama. Menurut istilah Biologi, watak seseorang selain 

merupakan turunan dari orang tuanya juga dipengaruhi oleh lingkungan Abu 

Ibrahim (2003:20). Pengaruh ini bisa lebih besar sehingga seseorang bisa 

mempunyai watak berbeda dengan orang tuanya. Bahwa lingkungan 

merupakan salah satu elemen terpenting yang sangat berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia. Lingkungan juga bisa 

berperan positif maupun negativ  terhadap masing-masing individu. 

Menurut Sartain (seorang ahli psikologi Amerika) yang dikutup M. 

Ngalim Purwanto (1995:2) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara 

tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan kecuali 

gen-gen.  

Lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, 

yaitu: lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam dan lingkungan sosial. 

Lingkungan alam atau luar adalah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini 

yang bukan manusia, seperti: rumah, tumbuhan, air, iklim dan hewan. 

Lingkungan dalam adalah segala sesuatu yang telah termasuk kedalam diri 

kita, yang dapat mempengaruhi ekonomi tidak dapat dibiarkan begitu saja, 

karena kebutuhan ekonomi menyangkut perkembangan berfikir seorang anak. 
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Tingkat ekonomi itu mempunyai tingkatan-tingkatannya dalam 

masyarakat diantaranya ekonomi tingkat tinggi, ekonomi tingkat sedang, dan 

ekonomi tingkat rendah. Tingkatan ekonomi tersebut ada pengaruhnya pada 

perkembangan berfikir anak terutama ekonomi dalam keluarga, yang 

mengalami permasalahan tentang perkembangan berfikir anak bisa terjadi 

pada lingkungan ekonomi yang tinggi dan lingkungan ekonomi yang rendah. 

Karena dalam lingkungan ekonomi keluarga yang tinggi, dimana anak akan 

merasa terpenuhi segala kebutuhannya. Berbeda dengan lingkungan ekonomi 

keluarga yang rendah, anak ini merasa kekurangan dengan kebutuhan-

kebutuhannya. Namun keadaan kondisi soasial ekonomi yang terjadi disini 

sangat minim dan tidak dapat tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari apalagi 

untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. 

Menurut Gilarso T. (1992:64) menyatakan bahwa dalam 

masyarakat modern banyak orang mendapat penghasilannya terutama dalam 

bentuk uang. Berhubung dengan dibedakannya penghasilan nominal yaitu 

jumlah rupiah yang diterima dan penghasilan real yaitu jumlah barang yang 

dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu (dinilai dalam uang). Untuk 

indikator-indikator tingkat ekonomi tergantung pada jenis pekerjaan, jumlah 

pendapatan atau penghasilan yang diperoleh, tingkat pendidikan keluarga dan 

kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga. 

Indikator-indikator tingkat ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh 

jumlah keluarga dan juga pendidikan anggota keluarga. Biarpun penghasilan 

besar, jumlah keluarga banyak dan pendidikan anggota tinggi tapi kalau 

masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga maka tergolong tingkat 
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ekonomi rendah, sebaliknya jika penghasilan besar, jumlah kelurga sedikit 

dan pendidikan anggota keluarga masih rendah (SD-untuk anak) dan bisa 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masih mempunyai kelebihan 

maka dapat dikatakan termasuk tingkat ekonomi tinggi. 

Dalam perkembangan anak ini diibaratkan dengan mekar-

berkembangnya kuncup bunga yang belum ada gunanya yang kemudian 

mekar membesar jadi sekuntum bunga, harum baunya dan berwarna indah. 

Maka perkembangan menurut Kartin Kartono (2007:21): 

Perkembangan  itu sangat bergantung pada beberapa faktor secara 

simultan, warisan sejak lahir, bawaan, lingkungan yang 

menguntungkan, kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis, 

aktifitas anak sebagai subyek bebas yang berkemauan, kemampuan 

seleksi, biasa menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha 

membangun diri sendiri. 

 

Perkembangan merupakan perubahan-perubahan psiko-fisik 

sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, 

ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar  dalam passage waktu 

tertentu menuju kedewasaan. Perkembangan dapat diartikan pula sebagai 

proses transmisi dari konstitusi psiko-fisik yang herediter, dirangsang oleh 

faktor-faktor lingkungan yang menguntungkan dalam perwujudan proses aktif 

menjadi secara kontinu. Kartini Kartono (2007:21) 

Berfikir adalah daya jiwa yang dapat meletakan hubungan-

hubungan antara pengetahuan anak. Berfikir itu merupakan proses yang 

dialektis artinya selama anak berfikir, pikiran anak dalam keadaan Tanya 

jawab, untuk dapat meletakan hubungan pengetahuan kita. Dalam berfikir 

anak memerlukan alat yaitu akal (ratio). Abu Ahmad (2004:31) 
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Seiring dengan meningkatnya kemampuan anak untuk 

mengeksplorasi lingkungan, karena bertambah besarnya koordinasi dan 

pengendalian motorik yang disertai dengan meningkatnya kemampuan untuk 

bertanya dengan menggunakan bertanya dengan menggunkan kata-kata yang 

dimengerti orang lain maka kognitif anak berkembang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dalam fenomena yang terjadi ini mengingat perkembangan anak 

yang amat pesat pada usia sekolah, dan bahwa lingkungan keluarga sekarang 

tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan 

fungsi-fungsi anak terutama pada fungsi intelektual dalam mengejar 

kemajuan zaman modern maka anak memerlukan satu linkungan sosial yang 

baru yang lebih luas untuk mengembangkan semua potensinya. 

Menurut Samsunumiyati mar’at (2009:47) Usia 7-11 tahun pada 

saat ini anak dapat berfikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang 

konkrit dan mengklasifikasikan benda-benda kedalam bentuk-bentuk yang 

berbeda. Ingat anak pada usia 8-12 tahun ini mencapai intensitas paling besar, 

dan paling kuat. Daya menghafal dan daya memorisasi (dengan sengaja 

memasukan dan melekatkan pengetahuan dalam ingatan) adalah paling kuat. 

Dan anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak Kartini 

Kartono (2007:139). 

Dalam keadaan normal, fikiran anak usia Sekolah Dasar 

berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang. Anak betul-betul ada 

dalam stadium belajar. Di samping keluarga, sekolah memberikan pengaruh 

yang sitematis terhadap pembentukan akal-budi anak. Pengetahuannya 

bertambah secara pesat. Akan tetapi dalam perkembangan berfikir anak 
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sangat mempengaruhi terhadap segala aspek. Karna banyak faktor yang dapat 

mempengaruhinya  untuk dapat berkembang dalam berfikir. 

Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-

anaknya. Oleh karena itu pendidikan yang pertama kali diterima oleh anak 

adalah pendidikan dari lingkungan keluarga. Karena sebelum orang lain yang 

mendidik anak itu, orang tualah yang mendidik pertama kalinya sebelum 

faktor lingkungan luar yang mempengaruhinya. 

Setiap masyarakat itu mempunyai tingkatan-tingkatan ekonomi 

diantaranya ekonomi tingkat tinggi, ekonomi tingkat sedang dan ekonomi 

tingkat rendah. Pada tingkatan ekonomi tesebut sangat berkaitan erat dengan 

berkembangan berfikir anak, sehingga memiliki peranan penting dalam 

proses maupun pencapaian hasil. Anak yang memiliki perkembangan berfikir 

tinggi pada umumnya meraih keberhasilan karena dalam lingkungan ekonomi 

keluarga yang tinggi, dimana anak akan merasa terpenuhi oleh segala 

kebutuhannya. Tetapi berbeda dengan lingkungan ekonomi keluarga yang 

rendah, anak ini merasa kekurangan dengan kebutuhannya maka anak 

memiliki perkembangan berfikir rendah.   

Kondisi demikian sangat tergantung pada ekonomi keluarga, 

namun dalam realitanya dalam masyarakat ekonomi keluarga terhadap 

perkembangan berfikir anak akan berbeda karena adanya pengaruh dari faktor 

keluarga, lingkungan dan kecerdasan anak. Ada tingkatan ekonomi tinggi 

tetapi perkembangan berfikirnya biasa bahkan rendah begitu juga sebaliknya 

ada tingkat ekonomi rendah akan tetapi perkembangan berfikir anak yang 

sedang, biasa bahkan ada yang taraf berfikirnya  tinggi. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar  hubungan 

sosial ekonomi keluarga terhadap perkembangan berfikir anak RW.2 Desa 

Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Kajian 

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Sosiologi Pendidikan 

b. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris  

korelasional regresi. 

c. Jenis Masalah 

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah korelasional tentang hubungan 

sosial ekonomi keluarga terhadap perkembangan berfikir anak RW.2 Desa 

Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. 

2. Pembatasan Masalah 

Guna memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis memberikan 

pembatasan masalah, yaitu: 

a.  Objek dalam penelitian ini adalah Pendidikan dari orang tua 

b.  Ekonomi keluarga yang di maksud penghasilan pendapatan keluarga 

c. Tingkat perkembangan berfikir anak yang dimaksud adalah pada usia 

sekolah dasar (7-12) tahun berada dalam tahap berfikir operasional konkrit 

dan kelangsungan dari faktor intern dan ekstren, dari lingkungan, 
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pendidikan maupun watak dari sesorang anak. Perkembangan itu 

dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat 

dan kondisi fisik. Mulyasa (2004:190).  

3. Pertanyaan Penelitian 

  Berdasarkan masalah di atas maka disusun beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana keadaan sosial ekonomi kelurga di RW.2 Desa Babakan 

Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon? 

b. Bagaimana perkembangan berfikir anak di RW.2 Desa Babakan 

Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon? 

c. Seberapa besar hubungan sosial ekonomi keluarga terhadap perkembangan 

berfikir anak di RW.2 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten 

Cirebon. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah tersajinya suatu deskripsi 

yang mengungkapkan tentang tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk memperoleh data kondisi sosial ekonomi keluarga di RW.2 Desa 

Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon 

2. Untuk memperoleh data perkembangan berfikir anak di RW.2 Desa Babakan 

Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon 

3. Untuk memperoleh data hubungan sosial ekonomi keluarga terhadap 

perkembangan berfikir anak di RW.2 Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin 

Kabupaten Cire 
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D. Kerangka Pemikiran 

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

sehari-hari. Karena ekonomi adalah kebutuhan yang sangat mutlak dan harus 

dipenuhi bagi setiap orang. 

Ekonomi keluarga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan 

berfikir anak. Terjadinya hubungan yang sangat besar tersebut dalam 

kenyataannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah 

pendidikan dari ayahnya, pendidikan dari ibunya, sifat anak dan faktor 

ekonomi keluarga. 

Pertumbuhan merupakan perkembangan yang berasal dari dalam diri 

seseorang baik dari lingkungan, pendidikan maupun watak dari sesorang 

anak. Perkembangan itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. 

Anak adalah amanat Allah SWT dan dipercaya oleh-Nya melali orang 

tua. Orang tua merupakan lingkungan terdekat bagi anak-anaknya. Orang tua 

berhak menentukan pendidikan bagi anaknya, tapi harus sesuai dengan 

syariat-syariat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Fenomena di atas dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 

Bagan Kondisi Sosial ekonomi dan Perkembangan Berfikir Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan tersebut dijelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi 

keluarga dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut, yaitu pendidikan dari 

ayah, pendidikan dari ibu, faktor intern dan faktor ekstren. 

 

Perkembangan berfikir anak 

- pendapatan atau penghasilan orang tua 

- dalam memenuhi kebutuhan keluarga 

- penunjang fasilitas (belajar) 

 

 

 

Tingkat ekonomi 

keluarga 

- intelegensi 

- Kepribadian 

- afektif 

- psikomotorik 

 

- Anak tersebut akan menjadi 

perkembangan berfikirnya sesuai 

dengan perkembangan usianya 

- Anakakan belajar dengan kreatif 

- Anakakan berfikir imajinatif dan 

kreatif 
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