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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap 

layanan  informasi studi lanjut dan prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi 

siswa SMPN 2 Klego, untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap layanan 

informasi studi lanjut dengan minat kelanjutan studi siswa SMPN 2 Klego, serta 

mengetahui hubungan antara prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi siswa 

SMPN 2 Klego. 

Penelitian ini menggunakan subyek siswa SMPN 2 Klego kelas IX sejumlah 

111 orang, sampel yang digunakan berjumlah 84 orang dengam menggunakan  

metode random sampling. Alat pengumpul data terdiri dari:  Skala  minat kelanjutan 

studi,  skala sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dan dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi ganda. 

 Dari  hasil analisis data dapat diambil kesimpulanl bahwa , pertama ada 

hubungan positif  yang signifikan antara sikap terhadap layanan informasi studi 

lanjut dan prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi. Kedua, ada hubungan 

positif yang signifikan antara sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dengan 

minat kelanjutan studi. Ketiga, ada hubungan positif  yang signifikan antara prestasi 

belajar dengan minat kelanjutan studi.  

 

Kata kunci : Sikap terhadap Layanan informasi studi lanjut, Prestasi belajar, 

Minat kelanjutan studi. 
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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE OFADVANCE STUDY 

INFORMATION, LEARNING ACHIEVEMENT WITH INTEREST OF 

STUDY CONTINUITY 

 

By Masrufi 

 

 

 The purpose of this research are to know the relationship between attitude of 

advance study information and learning achievement with interest of study 

continuity, to know the relationship between attitude of advance study information 

with interest of study continuity, and to know the relationship between learning 

achievement  with interest of study continuity the students of SMPN 2 Klego.   

Subjects in this study were students of IX class of SMPN 2 Klego Boyolali, 

there are 111 students, the sample used 84 students by using random sampling 

method. Data collection technics using attitude of advance study information scale, 

interest of study continuity scale and documentation. Data analysis technics using 

multiple regression. 

Based on the result data analysis it can be concluded that  first,  the attitude of 

advance information  study  and achievement of learning have significant 

relationship with interest of study continuity. Second, attitude of advance study 

information has a significant relationship with interest of study continuity. . Third, 

Learning achievement  has significant relationship with interest of  study continuity.  

 

Key word : Attitude of advance study information,  Learning  achievement, 

interest of  study continuity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP LAYANAN 

INFORMASI STUDI LANJUT, PRESTASI BELAJAR DENGAN 

MINAT KELANJUTAN STUDI PADA SISWA

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN

HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP LAYANAN 

INFORMASI STUDI LANJUT, PRESTASI BELAJAR DENGAN 

MINAT KELANJUTAN STUDI PADA SISWA

 

 

Disusun oleh : 

MASRUFI 

S 300 080 013 

 

Telah disetujui untuk dipertahankan 

Didepan Dewan Penguji oleh :

 

 

 

Pembimbing Utama

Surakarta, 

 

 

Dr. Nisa Rahmah Nur

4 

LEMBAR PENGESAHAN 

HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP LAYANAN 

INFORMASI STUDI LANJUT, PRESTASI BELAJAR DENGAN 

MINAT KELANJUTAN STUDI PADA SISWA SMP 

 

 

Telah disetujui untuk dipertahankan  

Didepan Dewan Penguji oleh : 

Pembimbing Utama 

. Nisa Rahmah NurAnganthi, M.Si 



1 

 

Pendahuluan 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan membina warga negara 

yang aktif dan bertanggung jawab serta demi terwujudnya masyarakat adil dan 

makmur, sejahtera lahir dan batin, oleh karena itu pelaksanaannya merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat (Hakim, 2009). 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab ( Supriyadi, 2011). 

Guna meraih tujuan tersebut pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 

tahun, dan diharapkan dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu 

SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta, yang memberikan bekal pengetahuan 

dan ketrampilan yang berguna dalam kehidupan. 

Namun kenyataannya minat kelanjutan studi belum seperti yang diharapkan.  

Data angka melanjutkan di Jawa Tengah pada tahun pelajaran 2007/2008 dari SMP 

ke SMA sebesar 28,89%, dari SMP ke SMK sebesar 34,36%, dari MTS ke MA 

sebesar 8,7%, jumlah total angka melanjutkan sebesar 71,95%. Sehingga ada 28,05% 

siswa yang tidak melanjutkan sekolah, tentunya angka ini akan semakin bertanbah 

besar bila ditambah anak putus sekolah di SLTA (Depdiknas Prop. Jawa Tengah, 

2008). 



2 

 

Hal yang sama juga terjadi di SMPN 2 Klego. Bila dilihat dari tahun ke 

tahun, di SMPN 2 Klego sudah ada kenaikan persentase siswa yang melanjutkan ke 

jenjang lebih tinggi, namun kecenderungan  tersebut masih belum seperti yang 

diharapkan. 

Melanjutkan studi setelah SMP merupakan hal penting untuk saat ini karena 

persaingan kehidupan yang semakin ketat, baik persaingan dalam berusaha, 

memperoleh pendidikan maupun pekerjaan. Disamping itu kualifikasi tenaga kerja 

lulusan SMP sudah tidak memadai lagi,  sehingga dituntut untuk kualifikasi 

pendidikan yang lebih tinggi lagi. 

Tenaga kerja dengan pendidikan rendah banyak ditemukan baik di dalam 

maupun di luar negeri. Tenaga kerja dengan pendidikan rendah  bekerja di bidang 

pekerjaan-pekerjaan non formal,  dengan berbagai resiko pekerjaan seperti penipuan 

tenaga kerja, pelecehan sexual, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut salah satunya dengan 

meningkatkan sumber daya manusia,  yaitu dengan meningkatkan kualitas 

manusianya dengan membekali pengetahuan dan ketrampilan dengan pendidikan  

yang lebih tinggi dari SMP. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan 

kelanjutan studi. Crow & Crow (Taufani, 2008), mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) 

faktor  yang mempengaruhi minat, yaitu  (1) faktor dari dalam yaitu dorongan dari 

individu itu sendiri, (2) faktor motivasi sosial , yaitu bahwa perilaku dilakukan 

karena agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan, (3) faktor emosional, bahwa 
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minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor ini selalu mempengaruhi 

seseorang dengan obyek minatnya.  

Berkaitan dengan minat kelanjutan studi ada beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan antara lain, Setyono (2002) dalam penelitiannya tentang minat siswa 

memasuki SMK di kota Semarang, ditemukan bahwa peran orang tua, lingkungan 

masyarakat dan informasi tentang SMK memberikan pengaruh langsung yang positif 

dan berarti dengan minat siswa memasuki SMK. Penelitian Olatoye dan Ogunkola 

(2008), ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara keterlibatan 

orang tua dengan prestasi belajar, ada hubungan positif yang signifikan antara minat 

bersekolah dengan prestasi belajar. Haryanto (2006) dalam penelitannya yang 

dilakukan di Yogyakarta menyatakan bahwa ada beberapa penyebab anak 

mengalami putus sekolah, antara lain: (1) Orang tua tidak mampu membayar 

keperluan sekolah anaknya, (2) Orang tua  memerlukan mereka untuk bekerja di 

sawah/ladang atau menjaga adiknya di rumah, (3) Orang tua merasa rugi jika 

anaknya bersekolah karena mereka telah memiliki penghasilan, (4) Sekolah kurang 

memberikan motivasi belajar yang baik, perhatian sekolah kurang terhadap anak 

sehingga sering terjadi hubungan yang tidak baik, bahkan permusuhan diantara anak 

sekolah, (5) Pengaruh kelompok teman yang tidak sekolah sehingga menyebabkan 

mereka meninggalkan bangku sekolah. 

Berdasar uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan  

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah ada hubungan antara sikap 

terhadap layanan informasi studi lanjut dan prestasi belajar dengan minat kelanjutan 

studi, (2) apakah ada hubungan antara sikap terhadap layanan informasi studi lanjut 
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dengan minat kelanjutan studi, (3) apakah ada hubungan antara prestasi belajar 

dengan minat kelanjutan studi. 

LANDASAN TEORI 

Minat kelanjutan studi 

Minat termasuk dalam ranah afektif, dan mempunyai peran penting dalam 

keberhasilan individu. Tanpa minat orang tidak akan mungkin berhasil dalam suatu 

bidang tertentu. Menurut Chaplin (2011) bahwa minat merupakan suatu pernyataan 

yang menyatakan bahwa suatu aktivitas, pekerjaan atau obyek itu berharga atau 

berarti bagi individu. Minat juga merupakan sikap yang berlangsung selektif 

terhadap obyek minatnya. Selain itu minat adalah keadaan motivasi yang menuntun 

tingkah laku seseorang menuju suatu arah tujuan tertentu. Slameto (2010) 

menyatakan bahwa siswa yang memiliki minat obyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang besar terhadap obyek tersebut. Skinner (Taufani, 2008) 

bahwa minat selalu berhubungan dengan obyek yang menarik individu, dan obyek 

yang menarik individu adalah obyek yang menyenangkan. Apabila seseorang 

mempunyai minat terhadap sesuatu, maka minat tersebut akan mendorong untuk 

berhubungan dengan obyek tersebut, yaitu dengan aktivitas lebih aktif dan positif 

dalam mencapai tujuan tersebut. 

Berdasar beberapa pengertian minat dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

kecenderungan individu untuk memilih sesuatu berdasarkan pengalaman dan 

penerjemahan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan yang terwujud dalam 



5 

 

perasaan senang atau tidak sebang dan diyakini bahwa sesuatu itu akan bermanfaat 

bagi dirinya. 

Menurut Imoe ( Sangkin, 2008) penegrtian kelanjutan studi adalah kegiatan 

individu untuk meningkatkan belajarnya melalui tata jenjang pendidikan formal 

maupun non formal untuk mencapai taraf yang dikehendaki. 

Berdasar definisi minat dan kelanjutan studi diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat kelanjutan studi adalah suatu kecenderungan yang menunjukkan arah 

perhatian, ketertarikan, keinginan, keyakinan, keputusan dan tindakan untuk 

meningkatkan belajarnya melalui pendidikan formal maupun non formal yang 

merupakan kelanjutan studi dari jenjang sebelumnya.  

Fauzan (2008) menyatakan bahwa aspek minat kelanjutan studi terdiri dari : 

(1) Attention/perhatian, (2) Interest/ketertarikan. (3)Desire/keinginan, (4) 

Conciction/keyakinan.,(5) Decision/keputusan, (6) Action/Tindakan. 

Sikap terhadap layanan informasi studi lanjut 

Sikap terhadap layanan informasi studi lanjut adalah kecenderungan individu 

untuk memahami, merasakan, bereaksi dan berperilaku terhadap layanan informasi 

studi lanjut yang dberikan oleh guru pembimbing dan atau nara sumber lain yang 

merupakan interaksi komponen kognitf, afeksi dan konatif. 

Middle Brook (Azwar, 2011) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap adalah : (1) pengalaman pribadi, bahwa sikap akan lebih 

mudah terbentuk jika yang dialami seseorang terjadi dalam suatu situasi yang 
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melibatkan emosi, (2) pengaruh orang lain yang dianggap penting, (3) pengaruh 

kebudayaan, (4) Media massa, (5) lembaga pendidikan dan agama, (6) faktor 

emosional. 

Berdasar definisi Katz dan Stotland (Azwar, 2011) aspek-aspek sikap 

terhadap layanan informasi studi lanjut adalah pertama, komponen kognitif 

(keyakinan), berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang 

benar mengenai obyek sikap. Komponen beliefs  sangat penting bergantung pada 

sistem sikap yang merupakan evalated beliefs  yang menyangkut ciri-ciri 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, berkualitas baik atau buruk, dan beliefs tentang cara merespon yang 

sesuai atau tidak sesuai terhadap obyek. Kedua, komponen afektif, merupakan 

perasaan yang menyangkut aspek emosional terhadap obyek, obyek dirasa sebagai 

sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. 

Ketiga, Komponen konatif   yaitu kecenderungan tindakan seseorang baik positif 

maupun negatif terhadap obyek sikap yang dihadapinya. Sikap positif akan membuat 

seseorang menyokong terhadap obyek minatnya, sikap negatif berarti berusaha 

menghindari obyek sikap.  

Prestasi Belajar 

Prestasi belajar menunjukkan banyak sedikitnya penguasaan individu 

mengenai bahan pelajaran  yang diberikan guru dalam suatu periode tertentu. 

Prestasi belajar diungkap melalui tes oleh guru. Zaini (2006) manfaat pengukuran 

prestasi belajar antara lain untuk seleksi, penempatan, diagnosis atau remedial, 
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memotivasi atau membimbing belajar, perbaikan kurikulum dan program 

pendidikan, pengembangan ilmu. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor dalam (faktor 

endogen) dan faktor luar (exogen), kedua faktor ini saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain (Sobur, 2010). Faktor Endogen/internal dapat 

dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, faktor fisik, seperti kesehatan fisik dan panca 

indera, kedua, kondisi psikologis, seperti inteligensi, perhatian dan minat, bakat, 

motivasi, kematangan, kepribadian. 

Berdasar uraian tersebut diatas tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui 

hubungan antara sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dan prestasi belajar 

dengan minat kelanjutan studi, (2) mengetahui hubungan antara sikap terhadap 

layanan informasi studi lanjut dengan minat kelanjutan studi, (3) mengetahui 

hubungan antara prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi. 

Metode Penelitian 

Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah para siswa kelas IX SMPN 2 Klego, sebanyak 4 

kelas, dengan total subyek 111 siswa. Sampel diambil dengan teknik random 

sampling dengan cara undian. 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga macam alat ukur, yaitu skala sikap terhadap 

layanan informasi studi lanjut untuk mengungkap sikap siswa terhadap layanan 
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informasi studi lanjut,  skala minat kelanjutan studi, untuk mengungkap minat 

kelanjutan studi  dan dokumentasi untuk mengungkap prestasi belajar. 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah.   analisis regresi, baik parsial maupun ganda dengan menggunakan SPSS. 

Pembahasan hasil penelitian 

Berdasar hasil perhitungan yang diperoleh nilai koefisien R = 0,734 dan 

koefisien determinan (R square) = 0,539,  juga diperoleh Fhitung  lebih besar dari Ftabel  

(47,230>3,11), hal ini berarti  bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu ada 

hubungan positif yang signifikan antara sikap terhadap layanan informasi studi 

lanjut, prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi. Dengan demikian variabel 

sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dan prestasi belajar dapat digunakan 

sebagai prediktor  untuk memprediksi minat kelanjutan studi. Berdasar analisis 

korelasi regresi parsial diperoleh nilai korelasi rx1y = 0,700 dengan p<0,05, berarti 

hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan positif signifikan antara sikap 

terhadap layanan informasi studi lanjut dengan minat kelanjutan studi, semakin 

positif/tinggi sikap terhadap layanan informasi studi lanjut semakin tinggi minat 

kelanjutan studi. Hasil analisis rx2y = 0,299 dengan p<0,05, yang berarti hipotesis 

yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan positif signifikan antara prestasi belajar 

dengan minat kelanjutan studi. Semakin tinggi prestasi belajar semakin tinggi minat 

kelanjutan studi. 
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Hurlock (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap 

pendidikan adalah sikap teman sebaya, sikap orang tua terhadap pendidikan, nilai-

nilai yang menunjukkan keberhasuilan atau kegagalan akademis, relevansi atau nilai 

praktis dari berbagai mata pelajaran, sikap terhadap guru, pegawai tata usaha, dan 

kebijaksanaan akademis serta disiplin, keberhasilan dalam berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler, dan derajar dukungan diantara teman-teman sekelas. 

Upaya menumbuhkan dan meningkatkan minat kelanjutan studi melibatkan 

berbagai fihak, antara lain individu itu sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Minat kelanjutan studi ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun 

eksternal. 

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian tentang minat kelanjutan studi. 

Kasrori (2007)    yang menemukan bahwa nilai ujian nasional memberi sumbangan 

terhadap prestasi belajar sebesar 86,6%.  .  Purnomo (2009) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa iklan di Televisi tentang SMK berpengaruh terhadap 

keputusan  melanjutkan studi kejenjang selanjutnya. Mursinandi (2010) menemukan 

adanya hubungan positif yang signifikan antara minat kelanjutan studi dengan 

motivasi berprestasi, status sosial ekonomi orang tua dan lingkungan teman sebaya. 

Salami (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepribadian khas, bentuk-

bentuk minat, prestasi belajar, status sosial ekonomi dan tuntutan keluarga besar 

berhubungan secara signifikan dengan aspirasi pendidikan. Bornholt (2009) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa aspek identitas personal dan konsep diri, 

harapan sosial dan identitas kelompok berpengaruh terhadap kesempatan kelanjutan 

studi. 
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Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap layanan 

informasi studi lanjut dan prestasi belajar siswa mempunyai peran yang besar dalam 

upaya menanamkan dan peningkatan minat kelanjutan studi siswa. 

Simpulan 

Berdasar analisis data penelitian ini, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dan 

prestasi belajar berperan terhadap adanya minat kelanjtan studi, (2) Sikap terhadap 

layanan informasi studi lanjut berperan terhadap adanya minat kelanjutan studi, (3) 

Prestasi belajar berperan terhadap adanya minat kelanjutan studi.  

Minat kelanjutan studi dapat ditanamkan dan ditingkatkan melalui sikap 

terhadap  layanan informasi studi lanjut dan peningkatan prestasi belajar, dalam hal 

ini diperlukan suatu kerja sama berbagai pihak antara lain,  pihak siswa sebagai 

peserta didik, pihak sekolah, yang di dalamnya ada guru, karyawan dan segenap 

warga sekolah,  pihak orang tua siswa dan pihak masyarakat. 
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