
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi bangsa yang maju adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh 

setiap negara di dunia. Salah satu faktor yang mempengaruhi bagi 

kemajuan yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses mengasah 

dan mencetak generasi penerus bangsa. Apabila hasil dari proses 

pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai 

kemajuan yang dicita-citakan. Pendidikan harus dipandang sebagai 

kebutuhan yang harus dipenuhi sama halnya dengan kebutuhan lainnya. 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuhkembangkan 

potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia adalah prasayarat mutlak untuk mencapai 

tujuan pembangunan. Salah satu wahana yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 

UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa : 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia 

Indonesia seluruhnya yaitu manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan (UU Sisdiknas:2003). 
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Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi diri, salah satu caranya melalui proses pembelajaran maupun 

dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Maka dari itu 

pemerintah mengadakan program wajib belajar, diri anak setiap warga 

negara harus mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Dengan program 

ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah anak putus sekolah, 

mengembangkan potensi anak bangsa, dan melahirkan generasi penerus 

yang berkualitas. 

Bagi seorang siswa hal ini merupakan suatu dorongan atau 

motivasi untuk tetap melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan organisasi 

suatu pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang 

pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi menyediakan berbagai macam keahlian yaitu dalam 

bidang pendidikan, ekonomi, psikologi, teknik, hukum, kesehatan dan 

lain-lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang 

menetapkan bahwa perguruan tinggi berupa akedemik, politeknik, sekolah 

tinggi, institut atau universitas yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, 

pembangunan dibidang pendidikan merupakan alat dan sarana yang sangat 

efektif dalam pembinaan sumber daya manusia. Melalui dunia pendidikan 

seseorang akan mendapat pengalaman, pemahaman, pengetahuan, dan 

keterampilan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut UU Sistem 
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Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 13 tentang sistem 

pendidikan nasional adalah : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta 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 menjadi warga 

Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab (UU 

Sisdiknas:2003). 

Dari pernyataan diatas, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk 

memberi bekal prestasi belajar yang diperlukan oleh siswa dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Pada umumnya 

masyarakat menilai baik buruknya mutu pendidikan dilihat dari prestasi 

belajar siswa di sekolah. Mutu pendidikan biasanya dikaitkan dengan 

tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa, daya serap siswa dalam 

menerima pelajaran, serta rata-rata prestasi yang dicapai siswa pada 

penerimaan hasil belajar. 

Minat merupakan aspek psikologi seseorang yang menampakkan 

dari dalam beberapa gejala seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang 

meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Suatu minat dapat 

diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.  
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Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar 

artinya untuk mencapai atau memperoleh tujuan yang diminati itu. Minat 

mempengaruhi dalam proses dan hasil belajar siswa. “Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan dan mengenang 

beberapa kegiatan” (Slameto, 2003:57). Tidak banyak yang dapat 

diharapkan untuk menghasilkan prestasi belajar yang baik dari seorang 

siswa yang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu. Salah satunya yaitu 

minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional 

diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah 

yang dapat meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional yang berlaku di 

Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), Perguruan Tinggi Agama 

(PTA), maupun swasta melalui Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Pada umumnya lembaga pendidikan mempunyai tujuan atau cita-

cita yaitu untuk mencerdaskan siswa-siswanya. Yang menjadi ukuran 
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keberhasilan bukan hanya mencapai nilai ujian sekolah dan nilai Ujian 

Nasional (UN), tetapi juga keberhasilan kecerdasan ekonomi dan 

kecerdasan spiritual sehingga menghasilkan manusia yang utuh. Dalam hal 

ini Sekolah Menengah Atas memberikan motivasi atau dorongan untuk 

tetap berprestasi dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara 

meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi bagi 

yang mampu. 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa siswa, banyak siswa 

yang mempunyai minat tinggi untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. Menurut mereka melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan 

salah satu alat atau bekal yang mereka gunakan untuk masa depan kelak 

pada saat terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Masih banyak siswa 

yang ingin menuntut ilmu demi menggapai apa yang mereka cita-citakan. 

Hal ini didukung oleh prestasi siswa yang cukup baik. Terbukti dari 

pengumuman kelulusan Ujian Nasional 2011/2012 SMA N 2 Sukoharjo 

berhasil lulus 100%. Tetapi keadaan ekonomi yang dimiliki setiap siswa 

berbeda-beda, ada yang berasal dari keluarga mampu dan ada pula yang 

berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini yang menimbulkan sebuah 

permasalahan sehingga penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada 

keterkaitan antara prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa dan status 

sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi atau tidak. 
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Prestasi belajar sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran 

karena prestasi belajar dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan 

kegiatan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 

Menurut Ngalim Purwanto (dalam Habsari, 2005:74) “Prestasi belajar 

adalah hasil-hasil belajar yang telah diberikan guru kepada murid-murid 

atau dosen kepada mahasiswanya dalam jangka tertentu”. Kegiatan belajar 

yang optimal akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pada prestasi siswa 

dalam belajar. Prestasi belajar siswa dapat diukur  melalui faktor yang 

dimiliki oleh siswa yaitu meliputi faktor kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Setelah mengikuti proses pembelajaran guru akan 

melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan instrument tes 

atau instrument yang relevan. 

Prestasi belajar dikatakan memuaskan apabila memenuhi 3 aspek 

yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebaliknya dikatakan prestasi 

kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam 

ketiga kriteria tersebut. Maka prestasi belajar merupakan tingkat 

kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai 

informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. 

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

kehidupan rumah tangga. Keharmonisan hubungan orang tua dengan anak-

anak kadang-kadang tidak lepas dari faktor ekonomi ini, termasuk 

keberhasilan seseorang. Ahmadi (1991:249) menyatakan bahwa, “status 

sosial ekonomi orang tua mempengaruhi tingkah laku dan pengalaman 
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anak-anaknya”. Dapat diasumsikan bahwa orang tua yang status 

ekonominya berkecukupan akan cenderung memperhatikan pola makan 

yang sehat dan menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih 

tinggi. Di samping itu, pemberian fasilitas belajar pun juga cukup. 

Sebaliknya, keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi rendah, 

mereka akan cenderung kurang memperhatikan kebutuhan anaknya 

apalagi memberikan fasilitas belajar yang memadai. Hal ini dimungkinkan 

karena mereka cenderung mempunyai latar belakang pendidikan yang 

rendah, disamping lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan primer. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “MINAT MELANJUTKAN STUDI 

KE PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI PRESTASI BELAJAR 

DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA PADA  SISWA 

KELAS XII SMA N 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, agar masalah yang diteliti 

tidak meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan dapat 

dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah, 

sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat 

terhindar. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Minat siswa yang dimaksud dalam penelitian adalah perhatian dan 

keinginan yang besar terhadap sesuatu dalam hal ini adalah melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. 

2. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai atau 

hasil belajar yang diperoleh dari nilai rapot semester genap siswa kelas 

XI SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Status sosial ekonomi orang tua yang dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu status sosial meliputi tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua, 

sedangkan ekonomi orang tua meliputi tingkat pendapatan.  

4. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas XII SMA N I 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan seperti 

yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh prestasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2012/2013 ? 

2. Adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013 ? 
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3. Adakah pengaruh secara bersama-sama antara prestasi belajar dan 

status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2012/2013 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh prestasi belajar terhadap minat 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA 

Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua 

terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas 

XII SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh prestasi belajar dan status sosial 

ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap inat melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara 

prestasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua dengan minat 

melanjutkan studi keperguruan tinggi serta dapat menambah 

pemahaman dan wawasan mengenai aspek kehidupan manusia dalam 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Sebagai gambaran dalam menentukan pilihan terhadap 

kelanjutan pendidikannya setamat atau selulus dari pendidikan 

sekolah menengah atas. 

2) Memberikan petunjuk dan sumber informasi tentang 

perkembangan pendidikan di perguruan tinggi. 

3) Menambah wawasan dan adanya harapan serta cita-cita dalam 

pencapaian tujuan kegiatan yang diingikan. 

b. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengarahkan siswanya 

terutama kelas XII dalam memilih perguruan tinggi. 
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2) Sebagai masukan yang bersangkutan dengan sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi Peneliti 

Memperoleh wawasan dan dapat mengetahui secara mendalam 

latar belakang mengenai hubungan antara prestasi belajar dan status 

sosial ekonomi orang tua dengan minat melanjutkan studi 

keperguruan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


