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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Lingkungan 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam 

lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan 

yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotic dan 

abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh 

anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotic.
1
 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang 

ada hubungannya dan berpengaruh terhadap diri kita. Dalam arti yang lebih 

spesifik, lingkungan adalah hal-hal atau sesuatu yang berpengaruh terhadap 

perkembangan manusia. Lingkungan menurut pengertian inilah yang sering 

disebut dengan ”lingkungan pendidikan”. Berpengaruh artinya bermakna, 

berfungsi, dan berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat desa, lingkungan kota, dan lembaga lembaga atau badan-badan 

sosial lainnya.2 

 Menurut Sartain dalam bukunya Ngalim Purwanto menjelaskan 

bahwa lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang 

dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), 142.   

2
 Tabrani. Wijaya, Karya Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),148. 
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perkembangan atau life processes kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen 

dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain 

Lingkungan pendidikan digolongkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Lingkungan keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama 

b. Lingkungan sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua. 

c. Lingkungan masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga.
3
 

Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor 

belajar yang penting. Lingkungan belajar/ pembelajaran/ pendidikan terdiri 

dari sebagai berikut. 

a. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar 

atau kelompok kecil. 

b. Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. 

c. Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang dapat 

diberdayakan sebagai sumber belajar. 

d. Lingkungan kultur mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat 

dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung 

pengajaran. Dalam konteks ini termaksuk sistem nilai, norma dan adat 

kebiasaan.
4
 

                                                           
3
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 

Bandung, 2000), 28.   
4
 Oemar. Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),196. 
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B. Pendidikan Anak 

1. Pengertian Pendidikan Anak 

Pendidikan adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi setiap peserta didiknya, sehingga bisa 

dikatakan bahwa melalui pendidikan lah seseorang bisa 

memperlihatkan dan mengembangkan kemampuannya yang kemudian 

akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat
5
 

Batasan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara 

dalam kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 

menyebutkan: Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak dalam artian tidak boleh dipisah-pisahkan 

bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup. Kehidupan dan penghidupan anak-anak yang dididik selaras 

dengan dunia 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian 

informasi dan pembentukan ketrampilan saja, namun diperluas 

sehingga mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan 

individu, sehingga tercipta pola hidup pribadi dan sosial yang baik. 

Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan 

kehidupan yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan anak 

                                                           
5
 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiati, Ilmu Pendidikan, (Jakrta : PT. Bhineka Cipta, 2007), 68. 
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sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju tingkat 

kedewasaan. 

Bila kita telah sampai di masyarakat muslim, pendidikan 

akan menjadi alat terpenting untuk menjaga diri dan memelihara nilai 

– nilai positif. Pendidikan menuntut dua tugas yang bila dilihat sekilas 

nampak sangat bertentangan, yakni: melestarikan dan mengadakan 

perubahan.6 

Pada perkembangan selanjutnya, institusi pendidikan ini 

disederhanakan menjadi tiga macam, yaitu keluarga disebut juga 

sebagai salah satu dari satuan pendidikan luar sekolah sebagai lembaga 

pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dan 

masyarakat sebagai lembaga nonformal. Ketiga bentuk lembaga 

pendidikan tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan dan 

pembinaan kepribadian peserta didik.
7
 

2. Bentuk Pendidikan anak 

Bentuk kegiatan pendidikan dapat berupa pendidikan formal, 

pendidikan informal, dan pendidikan non formal, antara lain: 

a. Pendidikan formal  

Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang tersruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi.
8
 Pendidikan formal, yaitu 

                                                           
6
 Khatib Ahmad Santhut,Menumbuhkan Sikap Sosial..., 15 

7
 Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam..., 263. 

8
 Standar Nasional Pendidikan (SNP)UURI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 105. 



27 

 

pendidikan yang dasar, isi, metode dan alat – alatnya disusun 

secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Pendidkan 

formal ini diselengarakan disekolah – sekolah atau lembaga 

pendidikan yang bersifat akademis. Sementara usia peserta didik 

disuatu jenjang relatif homogen, khusunya pada jenjang – jenjang 

permulaan.
9
 

Dalam lembaga pendidikan formal, pendidik dapat 

berperan sebagai sosok yang “serbatahu” terlebih dalam konteks 

pendidikan yang dimaknai sebagai “pewarisan budaya”. Istilah 

yang sering muncul untuk memaknai bagaimana posisi dan peeran 

pendidik tersebut adalah the teacher can do no wrong.
10

 

b. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan yang tidak 

terstruktur dan pendidikan ini dapat ditempuh di lingkungan 

sekitar. Pendidikan yang teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi 

tidak terlalu mengikuti peraturan – peraturan yang tetap da ketat. 

Tugas dari pendidikan non formal ialah membentuk kualitas dan 

martabat sebagai individu dan warga negara yang dengan 

kemampuan dan kepercayaan pada sendiri harus dapat 

mengendalikan perubahan dan kemajuan.  

Dalam islam, kedudukan seseorang sebagai peserta didik 

tidak terbatas oleh tingkat usia. Pedidikan merupakan proses yang 

                                                           
9
 Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam..., 167. 

10
 Ibid.,160. 
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berlangsung secara terus menerus, agar manusia selalu berkembang 

sepanjang hidupnya. Untuk itu perlu apresiasi terhadap konsep – 

konsep life long education. Pendidikan dalam islam tidak terbatas 

pada satu periode atau jenjang tertentu, tetapi berlangsung 

sepanjang hayat.
11

 

c. Pendidikan informal  

Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang 

dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
12

 Pendidikan 

informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari – hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak 

seseorang lahir sampai meninggal dunia, dalam keluarga, dalam 

pekerjaan , atau dalam penglaman sehari – hari. 

3. Macam-macam Pendidikan Formal 

Dalam pendidikan formal terdapat jenjang pendidikan 

yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan 

peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan penyajian 

bahan pelajaran. Jenjang pendidikan formal terdiri dari 

a. Pendidikan dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah
13

 disini yang 

dimaksud pendidikan dasar adalah pendidikan yang 

                                                           
11

 Ibid.168. 
12

 Ibid, 173. 
13

 Ibid, 11. 
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diselenggarakan selama enam tahun disekolah dasar dan tiga 

tahun disekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau 

satuan pendidikan yang sederajat. 

b. Pendidikan menengah 

Pendidikian menengah merupakan lanjutan 

pendidikan dasar, yang terdiri atas pendidikan menengah dan 

pendidikan menengah kejuruan.
14

 Sekolah menengah umum 

adalah sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan 

ketrampilan siswa. 

c. Pendidikian tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan 

setelah pendidikan menengah yang mencakup program 

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang 

diselenggarakan dengan sistem terbuka.
15

 Disini untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang 

dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

Dalam era globalisasi, kesejahteraan bangsa selain 

sumber daya alam dan modal yang bersifat fisik, juga pada 
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 Ibid, 12. 
15

 Ibid, 13. 
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modal intelektual, modal sosial dan kepercayaan. Dengan 

demikian, tuntutan untuk terus menerus memutakhirkan 

pengetahuan menjadi suatu keharusan. Peranan pendidikan 

formal dalam hal penyediaan sumber daya manusia menjadi 

sangat penting sekali disamping pendidikan informal dan non 

formal. Dalam pendidikan formal tingkat pendidikan 

menengah dimana anak dibekali iptek dan imtaq maka akan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan 

Kelangsungan pendidikan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain:  

1. Faktor Pendorong  

Faktor pendorong yang terdiri dari minat orang tua untuk 

menyekolahkan anak dapat dipengaruhi oleh ekonomi keluarga atau 

persepsi orang tua yang sadar akan pentinganya pendidikan bagi anak, 

faktor lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap pendidikan anak 

baik positif atau negatif.  

2. Faktor Penghambat  

Faktor pengahmbat yang terdiri dari kondisi ekonomi 

keluarga, rendahnya kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan orang 

tua, memiliki pengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak (untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi), yaitu adanya 
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anggapan bahwa pendidikan tidak penting bagi anak, kondisi 

lingkungan masyarakat atau lingkungan dimana anak tinggal dan 

berada juga dapat menjadi penghambat kelangsungan pendidikan anak. 

3. Peran lingkungan keluarga 

a. Pendapat orang tua 

Pendapatan adalah sesuatu yang didapat baik uang atau 

barang dari seseorang yang telah melakukan usaha pekerjaan. 

bahwa secara umum pendapatan rumah tangga dibedakan atas 

pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Semakin tinggi 

pendapatan maka proporsi pengeluaran untuk makanan akan 

semakin berkurang mengingat seluruh kebutuhan pokok untuk 

makanan sudah dipenuhi.
16

 

Hubungan antara pendapatan orang tua dengan pendidikan 

anak sangat penting, semakin tinggi jenjang sekolah maka semakin 

tinggi besar pula biayanya sehingga banyak anak putus sekolah 

atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

terutama anak–anak dari golongan orang tua yang berpenghasilan 

rendah.
17

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa, ternyata rendahnya pendapatan kepala keluarga 

pada menjadi penyebab anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi akarena pendapatan kepala keluarga tidak dapat 

                                                           
16

 BPS, Penduduk Prambon Dalam Angka (BPS: 2004), 31. 
17

 Sumardi, Pendapatan Kebutuhan Pokok Dan Perilaku Menyimpang (Jakarta: CV 

Rajawali Jakarta, 1985), 308. 
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mencukupi biaya pendidikan. Banyak anak yang tidak melanjutkan 

sekolah disebabkan karena sulitnya ekonomi yang mengakibatkan 

secara tidak langsung biaya tidak dapat terpenuhi..  

Masyarakat yang berpenghasilan kecil memang cenderung 

berkonsumsi besar, ini terjadi di mana saja, bukan hanya di 

Indonesia saja. Jadi seandainya mereka mendapat tambahan 

penghasilan, yang diutamakan juga untuk kepentingan konsumsi.
18

  

b. Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan  

Suatu keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah 

dan jumlah anak yang banyak tentunya akan mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan sekolah 

anak–anaknya. Beban ekonomi akan semakin berat apabila jumlah 

anak yang ada melebihi tiga anak. Jumlah anak yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah jumlah anak yang masih menjadi 

tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Banyak anak dalam keluarga berarti banyak pula pengeluaran 

untuk memenuhi keutuhannya, dan sebaliknya apabila jumlah anak 

dalam keluarga sedikit, maka biaya yang dikeluarkan oleh kepala 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga relatif tidak besar.
19

 

Berdasarkan pendapat diatas, ternyata pandangan 

masyarakat desa tentang “banyak anak banyak rejeki” tidak dapat 

                                                           
18

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Kependudukan (Jakarta: 

Depdikbud, 1981),104. 
19

 Bintarto. Metode Analisis Geografi. (Jakarta: LP3ES 1998), 2. 
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menjadi patokan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, 

sedangkan jumlah anak yang sedikit akan lebih memudahkan 

kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk 

pendidikan anak. Banyaknya jumlah anak dalam keluarga yang 

menjadi tanggungan akan menambah beban ekonomi kepala 

keluarga, sehingga pendidikan anak akan terhambat dan 

mengakibatkan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan 

menuju jenjang yang lebih tinggi. 

c. Tingkat Pendidikan Orang Tua  

Tingkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

beberapa pengertian. Beberapa pengertian tersebut adalah susunan 

yang berlapis- lapis atau berlenggak- lenggek seperti tenggek 

rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Juga tinggi rendah 

martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan 

sebagainya), pangkat, derajat, taraf, kelas. Selain itu, tingkat juga 

diartikan sebagai batas waktu (masa), sepadan suatu peristiwa 

(proses, kejadian, dan sebagainya, babak (an), ataupun tahap.
20

 

Juga pengertian tingkat dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer. Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau 

berlenggak-lenggek seperti tenggek rumah. Juga tinggi rendah 

martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradadaban, dan 

                                                           
20

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), 895. 
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sebagainya), pangkat, derajat, taraf, kelas.
21

 Dari beberapa 

pengertian tingkat yang diambil dari beberapa kamus di atas, 

kesimpulan pengertian tingkat adalah ukuran. Dalam penelitian ini 

menggunakan pengertian tingkat sebagai jenjang, ataupun tahap.  

Sedangkan pengertian dari pendidikan banyak ahli 

membahas pengertian “pendidikan”, tetapi dalam pembahasannya 

mengalami kesulitan, karena antara satu pengertian dengan 

pengertian yang lain sering terjadi perbedaan. Ahmad D. Marimba 

menjelaskan dalam bukunya bahwa merumuskan pendidikan 

sebagai bimbingan atau didikan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun ruhani, 

menuju terbentuknnya kepribadian yang utama.
22

 

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 

hidup. Masa pendidikan ini berlangsug selama seumur hidup.  

Pendidikan dalam arti sempit adalah pegajaran yang 

diselanggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 

Masa pendidikan ini terbilang dalam waktu yang terbatas, yaitu 

masa anak dan remaja. 

Secara historis, pendidikan sudah ada sejak manusia ada di 

muka bumi. Ketika kehidupan masih sederhana, orangtua 

                                                           
21

 Peter Salim, dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), 1190. 
22

 Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media,2012), 27. 



35 

 

memndidik anaknya atau anak belajar kepada orang tua atau orang 

lain yang lebih dewasa di lingkungannya, seperti cara makan yang 

baik, cara membersihkan badan, bahkan tidak jarang anak belajar 

dari alam di sekitarnya.
23

 

Orang tua adalah orang sudah berumur, orang yang usianya 

sudah banyak, orang yang sudah lama hidup di dunia, ayah dan 

ibu.
24

 Orang tua adalah setiap orang yang bertanggug jawab dalam 

suatu keluarga, yang dalam penghidupan sehari – hari disebut 

dengan ibu bapak.
25

Orang tua adalah pengasuh, pedidik, membantu 

proses sosialisasi anak. Orang tua adalah “Ibu dan Bapak” 

sebagaimana konsekuensi amanah Allah yang berupa Pembina 

pribadi yang pertama dalam hidup anak.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tingkat 

pendidikan orang tua adalah jenjang ataupun tahap pendidikan 

yang ditempuh peserta didik, dalam usahanya mengembangkan 

jasmani dan rohani, atau melalui proses pengubahan cara berfikir 

atau tata laku secara intelektual dan emosional.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

                                                           
23

 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), 322. 
24

 Umi Chulsum & Windy Novia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,(Surabaya:Kashiko,2006), 547. 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang pendidikan di 

Indonesia adalah pendidikan dasar (SD), menengah (SLTP dan 

SLTA/SMK) dan tinggi (akademik atau perguruan tinggi).  

Tingkat pendidikan orang tua, merupakan tingkat 

pendidikan baik umum atau kejuruan yang pernah di tempuh atau 

diselesaikan oleh orang tua. Tingkat pendidikan orang tua akan 

mempengaruhi pendidikan anak–anaknya. Bahwa kemiskinan 

orang tua baik ilmu pengetahuan maupun kekayaan, akan 

mempengaruhi pendidikan anak–anaknya. 
26

 

Untuk membantu dalam proses pendidikan sebaiknya orang 

tua harus belajar atau memperluas pengetahuannya, sebab semakin 

banyak yang diketahui orang tua maka semakin banyak pula 

pengetahuan yang akan diberikan kepada anak-anaknya.
27

 

 

4. Peran Lingkungan Terhadap Anak 

Lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan manusia dan 

interaksinya dengan sesama. Individu adalah seseorang manusia yang 

mempunyai kepribadian sendiri, tetapi dalam lingkungan masyarakat 

                                                           
26

 Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 8. 
27

 Thamrin, Peranan Orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1986),4. 
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dia merupakan anggota kelompok sosial masyarakat dimana dia 

berada atau dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial adalah 

kelompok manusia yang ada di luar diri individu dan juga menjadi 

bagian dari kehidupannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung 

akan dapat mempengaruhi tingkah laku individu tersebut. 

Dalam dunia pendidikan yang termasuk dalam lingkungan 

sosial adalah semua orang yang ada di sekitar orang tersebut atau di 

sekitar suatu kelompok, keluarga, teman sepermainan, tetangga, warga 

desa, warga kota, bangsa dan seterusnya termasuk lingkungan sosial 

bagi seseorang atau suatu kelompok.
28

 

Perkembangan manusia banyak ditentukan oleh pembawaan 

yang turun menurun oleh aktifitas dan pemilihan atau penentuan 

manusia sendiri yang dilakukan dengan bebas di bawah pengaruh 

faktor-faktor lingkungan tertentu berkembang menjadi sifat-sifat. 

Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Selain lingkungan 

alam, lingkungan lain yang kaya akan informasi bagi anak usia dini 

yaitu lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia 
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 Sumaatmadja, Pengantar Studi Sosial (IPS) (Bandung: Alumni IT, 1986), 26. 
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dini dalam kaitanya dengan pemanfatan lingkungan sosial sebagai 

sumber belajar.
29

  

Berdasarkan pendapatan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan yang ada di sekitar individu akan berpengaruh terhadap 

aktivitas, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bahkan 

kebanyakan lingkungan lebih menentukan perilaku seseorang secara 

tidak langsung lingkungan sosial masyarakat dimana individu itu 

berada akan berpengaruh pada jenis aktivitas yang dilakukannya. 

5. Peran Lingkungan Sekolah terhadap pendidikan anak 

Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh lokasi absolut dan 

lokasi relatif. Lokasi relatif suatu wilayah atau tempat yaitu, 

kedudukan wilayah atau tempat yang bersangkutan dalam hubungan 

dengan faktor alam dan budaya yang ada disekitarnya. Lokasi ini 

menggambarkan keterjangkauan, perkembangan dan kemajuan suatu 

wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain.
30

 

Jarak merupakan sesuatu yang harus ditempuh dari suatu 

lokasi yang lain, jarak dapat dinyatakan dengan jarak mutlak dan jarak 

nisbi. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan unit ukuran fisik seperti 

mil, km, meter, dan sebagainya. Selain itu jarak tidak terlalu diartikan 
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sebagai ukuran fisik untuk mencapai lokasi yang dituju. Jarak dapat 

meliputi jarak biaya perjalanan dan jarak waktu.
31

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jarak 

yang jauh dari rumah ke sekolah akan sulit dicapai dan membutuhkan 

biaya banyak, dengan jarak yang jauh maka untuk berangkat ke 

sekolah dibutuhkan biaya yang lebih tinggi. 

6. Sarana dan Prasarana 

a. Fasilitas jalan 

Pembanguan jaringan jalan mulai meluas setelah 

kendaraan motor mulai digunakan. Kendaraan bermotor dan jalan 

raya menjadisuatu jenis angkutan darat, kendaraan bermotor 

merupakan sarana danjalan raya merupakan prasarana angkutan. 

Alat angkutan ini berkembang cepat, sehingga perannya ikut 

menentukan perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial, 

politik di banyak negara di dunia. Jalan adalah prasarana 

perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian 

jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalulintas kendaraan, orang dan hewan. 

Pengertian jalan tidak terbatas pada jalan pada permukaan tanah, 

akan tetapi termasuk jalan yang melintasi sungai besar/danau/laut, 

dibawah permukaan air dan diatas permukaan tanah. 
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Menurut perannya jalan dikelompokkan dalam 3 

golongan, yaitu jalan arteri (yang melayani angkutan utama), 

dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah 

jalan masuk dibatasi secara efidien, jalan kolektor yang melayani 

angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri : perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan 

lokal yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri: perjalanan 

jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak 

dibatasi. 

b. Fasilitas transportasi 

Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan 

untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat 

menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang 

kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar 

kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, dan tempat parkir kendaraan.
32

 

Pengangkutan menyangkut bidang yang luas. Hampir 

seluruh kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluannya akan 

pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai perpindahan barang 

dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan 

tumbuh dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat 

kehidupan dan budaya manusia. Kehidupan masyarakat yang maju 
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ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang dimungkinkan oleh 

tersedianya fasilitas pengangkutan yang cukup. 

Sejak dahulu manusia sudah mengenal pengangkutan, cara 

pengangkutan yang sederhana adalah memikul dan menunjang 

barang secara sedarhana. Bentuk pengangkutan yang masih 

sederhana adalah pengangkutan gerobak, barang yang ditarik 

binatang. Dengan menggunakan gerobak, manusia dapat 

mengangkut barang-barang yang lebih banyak dan dapat bepergian 

kedaerah-daerah yang jauh letaknya. Transportasi yang berperan 

sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan 

pertahanan-keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem 

transpotrasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi, dan 

diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, dan efisien dalam 

menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika roda 

pembangunan untuk mendukung mobilitas manusia, barang dan 

jasa. Mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan 

hubungan internasional yang lebih memantapkan kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Keterkaitan dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya 

sarana dan prasaran trnsportasi mempengaruhi anak untuk 

melanjutkan pendidikannya. Semakin banyak sarana dan prasarana, 

maka mempermudah anak untuk pergi ke sekolah. 

 


