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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang terjadi pada saat ini menimbulkan persaingan yang 

semakin ketat antar bangsa dan dalam berbagai bidang antara lain dalam bidang 

industri, perniagaan, ilmu dan teknologi serta dalam bidang pendidikan. Untuk 

menghadapi persaingan ini maka diperlukan sumber daya yang berkualitas. 

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas pada dasarnya adalah untuk 

menciptakan dan mengembangkan ilmu serta teknologi yang modern sebagai 

sarana mewujudkan suatu bangsa yang mandiri. Peningkatan sumber daya 

manusia dapat dilakukan dengan melalui pendidikan. Indonesia tergolong sebagai 

negara yang sedang berkembang, sehingga memerlukan adanya peningkatan 

pembangunan dari segala bidang dalam mencapai tujuan nasional. Dengan 

demikian agar tercapainya tujuan tersebut perlu adanya perhatian yang sungguh-

sungguh dari pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Pelaksanaan 

pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila terjalin partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Salah satu partisipasi masyarakat adalah melalui 

pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan  merupakan bagian terpadu dari 

pembangunan jasmani maupun rohani seseorang. Untuk menyelaraskan antara 

pembangunan sarana, prasarana fisik, dan mental yang baik sesuai dengan 

perkembangan teknologi sekarang. 
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Pada masa pembangunan dewasa ini, salah satu fungsi pendidikan adalah 

untuk mengembangkan kesadaran nasional dan identitasnya. Pembangunan bukan 

hanya diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan bukan 

hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga sikap mental dan 

moral masyarakat seutuhnya. Nasib bangsa dan negara Indonesia ini, dimasa yang 

akan datang berada dipundak generasi muda meneruskan perjalanan sejarah 

bangsa Indonesia mencapai kejayaan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan 

makmur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 

tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. (RI, 2003:11)  

 

Hak dan kewajiban orang tua yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas 

No. 20 tahun 2003 pasal 7 menyatakan bahwa: 

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan anak didiknya. 

2. Orang tua dari anak usia belajar berkewajiban memberikan pendidikan 

dasar kepada anaknya. (RI, 2003:22) 

 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yaitu sebagai proses pembelajaran agar potensi anak dapat 

berkembang, serta anak dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

spiritual kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan diri seseorang dan perlu diketahui bahwa perbedaan 
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keadaan sosial ekonomi orang tua akan berpegaruh terhadap perkembangan 

seseorang. Berdasarkan pandangan umum mengatakan bahwa status sosial 

ekonomi orang tua dan orientasi masa depan akan berpengaruh terhadap minat 

anak melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu harus 

dilihat antara lain unsur-unsur pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan kekayaan. 

Gerungan (2004:196) mengemukakan bahwa: 

Keadaan sosial ekonomi keluarga tentulah sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak-anak, apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya 

perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di 

dalam keluarganya itu lebih luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas 

untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia 

kembangkan apabila tidak ada prasarananya. Hubungan orang tuanya hidup 

dalam status sosial ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-

tekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang 

memadai. Orang tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih 

mendalam pada pendidikan anak-anaknya apabila ia tidak dibebani dengan 

masalah-masalah keburuhan primer kehidupan manusia. 

 

Dari segi pendidikan, orang yang berpendidikan akan mempunyai wawasan 

yang luas dalam menyalurkan minat anak-anaknya untuk menempuh pendidikan. 

Orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan orang yang berpendidikan 

rendah. Hal ini juga berlaku untuk orang yang mempunyai harta yang banyak juga 

mempunyai wawasan yang luas terhadap penyaluran minat dan potensi anak, 

tetapi juga harus dilihat dari tingkat pendidikan dan status sosial ekonominya dan 

orientasi masa depan. 

Menurut Nasution (1999:30), dalam berbagai studi, tingkat pendidikan 

tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan 

sosialnya. Walaupun tingkat sosial tidak dapat diramalkan sepenuhnya 

berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan 
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kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan 

sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Korelasi antara pendidikan 

dan golongan sosial antara lain terjadi karena anak golongan rendah kebanyakan 

tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Orang yang termasuk 

golongan sosial atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang “pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan 

orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan 

tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen 

tahun ajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang saling berkaitan, baik berasal dari dalam diri anak (internal) 

maupun dari luar anak (eksternal). Adapun faktor yamg mempengaruhi minat 

anak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi antara lain keinginan untuk 

berprestasi, mencapai cita-cita atau bahkan memperbaiki kualitas hidup di masa 

yang akan datang, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan pemenuhan 

kebutuhan hidup, serta kepemilikan harta yang bernilai ekonomi. Fenomena yang 

terjadi, kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses 

baik dalam pendidikan maupun karirnya, sehingga di masa yang akan datang 

mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua maka anak akan semakin berminat 
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untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi, karena tingkat pendapatan 

orang tua akan berperan dalam mendukung pembiayaan pendidikan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana bagi kelancaran pendidikan anak-anaknya. 

Untuk memenuhi sarana dan kelengkapan tersebut diperlukan dana, masalah 

ketersediaan dana untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan status sosial 

ekonomi orang tua. Status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor 

eksternal timbulnya minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Status 

Sosial Ekonomi Orang Tua dan Orientasi Masa Depan terhadap Minat 

Melanjutkan Sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XII SMA 

Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, sehingga tidak 

mungkin dilapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 

terselesaikan semua. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga 

persoalan yang akan diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini perlu dibatasi ruang 

lingkup dan pemfokusan masalah, sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas 

dan kesalah pahaman dapat dihindari. Adapun ruang lingkup dan fokus masalah 

yang diteliti adalah sebagai berikut: 
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1. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian meliputi: 

a. Variabel bebas 1 ialah status sosial ekonomi orang tua. 

b. Variabel bebas 2 ialah orientasi masa depan. 

c. Variabel terikat ialah minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Sumberlawang Kabupaten Sragen yang secara keseluruhan berjumlah 190 Siswa. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahn sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan 

sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Adakah pengaruh orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan sekolah ke 

jenjang perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Sumberlawang  

Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012? 

3. Adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan orientasi masa depan 

terhadap minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada siswa 

kelas XII SMA Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2011/2012? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas, dalam penelitian ini perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, 

sehingga dapat bekerja terarah dalam mencari data sampai pada langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua  terhadap minat 

melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan 

sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012.   

3. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan orientasi masa 

depan terhadap minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada 

siswa kelas XII SMA Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun 

Pelajaran 2011/2012.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan mampu untuk menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan 

memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya tentang pengaruh status sosial 

ekonomi orang tua dan orietasi masa depan terhadap minat melanjutkan 

sekolah ke jenjang perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Sumberlawang Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat memberikan pengertian pengaruh status sosial ekonomi 

orang tua dan orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan sekolah ke 

jenjang perguruan tinggi. 

b. Bagi masyarakat apabila terbukti ada pengaruh status sosial ekonomi orang 

tua dan orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan sekolah ke jenjang 

perguruan tinggi, maka ada yang harus dipertimbangkan agar memberikan 

manfaat yang positif bagi anaknya yang memiliki minat untuk melanjutkan 

sekolah ke jenjang perguruan tinggi. 

c. Bagi sekolah SMA Negeri 1 Sumberlawang sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengarahkan siswanya terutama kelas XII dalam memilih perguruan 

tinggi dan sebagai masukan yang bersangkutan dengan usaha sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dan 

wacana baru bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan 

dengan pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan orientasi masa depan 

terhadap minat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Peneliti 

selanjutnya diharapkan juga dapat menghasilkan hasil empiris yang lebih 

banyak dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan 

untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.  

 


