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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia lahir sebagai makhluk individual dan sosial merupakan satu 

kesatuan jiwa dan raga secara keseluruhan memiliki kepribadian yang khas dan 

bercorak ragam. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sempurna yang 

dikaruniai berbagai kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga individu 

mempunyai banyak kegiatan sesuai dengan kemampuannya dalam bidang 

kehidupan. Menurut Soeprapto (dalam Fuad Ihsan , 2003: 1 – 4), pendidikan 

sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu  

bagi kehidupan sosialnya dan dari generasi ke generasi. Sedangkan secara resmi 

pengertian pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 20 

tahun 2003 pasal 1 ayat 1 adalah: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia yang diperlukan bagi 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Berdasarkan pendapat di atas, pada prinsipnya sama dan saling 

melengkapi, karenanya dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses 

yang bertujuan melaksanakan pendewasaan anak didik dengan cara membentuk 

kepribadian secara keseluruhan, baik jasmani maupun  rohani. Pendidikan 

sebagai ujung tombak dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui usaha 

pendidikan. Dasar pelaksanaan pendidikan nasional adalah pancasila dan UUD 
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1945. Dengan maksud bahwa pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai 

pancasila, termasuk ddidalamnya nilai agama, nilai budaya dan tanggap pada 

perubahan zaman. 

Berakar pada nilai agama dimaksudkan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertaqwa dan beriman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak yang mulia. Sedang berakar 

pada kebudayaan nasional berarti pendidikan harus memperhatikan kebudayaan 

asli Indonesia yang berakar pada kebudayaan daerah sekaligus memperkaya 

kebudayaan nasional. Sedangkan tanggap pada perubahan berarti pendidikan 

harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang ada dan berlaku di masyarakat. 

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 

tahun 2003 pasal 3 adalah : 

Mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis  serta bertanggung jawab. 
 
Secara lebih deskriptif mengenai tujuan pendidikan nasional bangsa 

Indonesia dituangkan dalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1999 disebutkan 

bahwa: 

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan 
kreativitas manusia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, berdisiplin, bekerja keras, 
tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat 
jasmani dan rohani. (GBHN, 1999: 12). 
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Berdasarkan penjelasan dari berbagai macam tujuan pendidikan 

tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya tujuan utama pendidikan adalah 

meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia ini 

dilakukan dengan berbagai cara misalnya, pengembangan potensi diri dan 

pengembangan sikap. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, pendidikan 

nasional berfungsi untuk, “mengembangkan kemampuan untuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa yang 

bermartabat dengan amanat untuk memenuhi pendidikan tersebut, maka 

pendidikan  nasional senantiasa mengembangkan kemampuan serta martabat 

manusia. Termasuk didalam upaya memerangi segala kebodohan, kekurangan 

dan keterbelakangan sosial. Dengan demikian fungsi utama pendidikan adalah 

sebagai alat atau sarana pengembangan warga negara serta memajukan bangsa 

Indonesia. 

Kita semua tahu dan sadar bahwa saat ini hidup di era teknologi, sarana 

komunikasi mulai dari yang sederhana sampai yang canggih telah berkembang 

dengan pesat. Didalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan 

teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mepercepat 

modernisasi dalam segala bidang penemuan bari. Penemuan baru khususnya 

dalam bidang komunikasi  akan mempercepat frekuensi komunikasi dengan 

bangsa lain dan kemudian akan berdampak pada kegoncangan dalam kehidupan 

berbangsa. Berbagai perkembangan itu semakin kuat sejalan dengan tuntutan 

reformasi dan globalisasi. Untuk itu mutlak diperlukan sumber daya manusia 
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yang responsif, kompetitif, dan memiliki mobilitas tinggi  dalam berfikir 

maupun bertindak, sehingga dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif  dalam 

proses reformasi dan globalisasi. Dalam konteks inilah diperlukan berbagai 

upaya membina  dan membangun generasi muda yang tangguh dan mumpuni 

sebagai sumberdaya manusia yang dapat diandalkan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 
perubahan dihampir semua aspek-aspek kehidupan manusia dimana 
berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali jika dengan 
upaya penguasan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut 
juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang 
semakin ketat. (Umaedi, 1999: 1). 
 

Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa 

kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, 

efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini 

kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. 

Dalam segala aspek kehidupan, kondisi dunia saat ini telah mengarah 
pada era globalisasi, dalam arti semakin tipisnya batas antara negara 
maju dengan negara masih terbelakang. Sementara itu, bagi negara-
negara dunia ketiga yang sedang diterpa oleh badai krisis dan sulit untuk 
dihindari dari persaingan yang semakin ketat dan berat ini. Kondisi di 
atas berdampak bagi bangsa Indonesia terutama bagi para pelaksana dan 
penanggungjawab pelayanan masyarakat. (Rivai, 2000: 1). 
 

Terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki dan semakin kecilnya 

peran sumber daya alam sebagai faktor unggulan untuk bersaing dalam kondisi 

pasar global menyebabkan aspek teknologi menjadi faktor yang sangat 
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berpengaruh dalam persaingan di pasar global. Berbicara mengenai kualitas 

sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. 

Pada abad ke-21 ini, kita dihadapkan pada tantangan globalisasi yang 

sangat berpengaruh pada sektor kehidupan. Arti kata globalisasi ialah yang 

mendorong umat manusia untuk beranjak dari cara hidup dengan wawasan 

nasional semata kearah cara hidup dengan wawasan global (Buchori, 1995: 

140). Dalam wawasan ini dunia dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, 

bukan sebagai kumpulan negara atau bangsa. Dalam situasi kehidupan yang 

bersifat global ini serta masalah tentu hanya dapat dipahami dan diselesaikan 

dengan baik apabila mereka diletakkan dalam  kerangka yang bersifat global, 

bukan dalam kerangka lokal, nasional, atau regional. 

Era globalisasi sebagai kurun waktu atau zaman yang ditandai oleh 
munculnya berbagai gejala serta masalah yang menuntut umat manusia 
untuk menggantikan pola persepsi dan pola pikir tertentu, yang 
bercangkupan global. Dalam era globalisasi ini kehidupan umat 
manusia ditandai saling ketergantungan antara yang satu dengan 
bangsa yang lain. Dan saling ketergantungan ini makin lama makin 
besar dan makin terasa dalam kehidupan sehari-hari. (Buchori, 1995: 
141). 
 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang,. Apa yang akan 

terjadi beberapa tahun mendatang tidak bisa terlepas dari apa yang dilakukan 

saat ini. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik harus da pat menyiapkan 

mereka untuk hidup dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Tugas bidang 

pendidikan tidak  terbatas hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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namun juga bertugas menanamkan nilai-nilai baru yang dituntut oleh 

perkembangan ilmu dan teknologi pada diri anak didik dalam kerangka nilai-

nilai dasar yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. 

Pendidikan lebih dari sekadar memisahkan ilmu pengetahuan dan 
ketrampilan untuk meraih tujuan yang sempit. Tetapi juga membuka 
mata seorang anak bagi kebutuhan dan hak-hak sesamanya. (Lama, 
2006). 
 

Menyadari pentingnya tujuan pendidikan dan proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, maka perintah bersama kalangan swasta sama-

sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai 

usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas. 

Pasal 31 Amandeman UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, “Setiap warga 
negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan Ayat (2) “Setiap warga 
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya”. Janji pemerintah ini dikukuhkan lagi dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan DPR 1 Juni 2003, 
ditandatangani Presiden 8 Juli 2003. (Anonim A, 2006). 
 

Semakin tinggi jenjang pendidikan tentu juga memberi bekal ilmu yang 

tinggi. Sementara ilmu yang tinggi akan berpengaruh pada luasnya wawasan 

seseorang, sehingga semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi wawasan 

seseorang. Dengan wawasan yang tinggi maka seseorang akan lebih mepunyai 

motivasi yang tinggi pula, karena wawasan yang tinggi seseorang mendapat 

dorongan untuk lebih meningkatkan keinginannya. Dengan begitu wawasan 

seseorang yang tinggi dapat mendorong keinginan untuk mencapai tujuan atau 

keinginan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. 
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Kekuasaan keluarga, yang berarti ayah dan ibu sebagai kepala anak., 

dengan demikian bahwa keluarga bertanggung jawab atas keselamatan anggota 

keluarga, misalnya: kesejahteraan keluarga (Arifin, 1998: 167). 

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama dalam 

kehidupan anak, pihak yang paling berperan dalam lingkungan ini adalah orang 

tua. “Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau orang yang dianggap tua 

(cerdik, pandai, ahli)” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 802). Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah orang dewasa yang telah 

mampu dan bersedia menerima pertanggungjawaban mendidik seluruh 

keluarganya, yang dalam kehidupan sehari-hari disebut ayah dan ibu atau wali 

murid. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam kelangsungan 

pendidikan anak, karena orang tua merupakan pimpinan dalam keluarga yang 

mempunyai kekuasaan pendidikan dan kekuasaan keluarga. 

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam 
usahanya memenuhi  kebutuhan hidupnya, atau ilmu yang 
membicatakan tentang kebutuhan hidup dan bagaimana caranya untuk 
mendapatkannya. Secra lebih konkrit dirumuskan sebagai pengetahuan 
mungkin peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya 
seseorang (pribadi) dan kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) 
dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan pada 
sumber yang terbatas atau langka. (Purwanta, 2002: 1-9). 
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas 

dari sumber daya yang terbatas. Perlu dimengerti, bahwa kemampuan ekonomi 

adalah tingkah laku manusia, dan perhatian pokoknya adalah berkaitan dengan 

masalah pemilihan, baik pada saat sekarang maupun pada saat yang akan 

datang, dimana pilihan ini mempengaruhi produksi orang-orang distribusi dari 
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balas jasanya, serta pengkonsumsian dari barang-barang tersebut. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan ekonomi adalah 

kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari dari 

kebutuhan yang sederhana sampai yang kompleks. 

Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap benda atau jasa yang 

pemuasnya dapat dilaksanakan baik bersifat jasmani maupun rohani (Bintarti 

dan Suprihatin, 1990: 14). Pengeluaran  konsumsi meliputi semua pengeluaran 

rumah tangga atau persoalan perseorangan untuk membeli barang-barang dan 

jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kemajuan zaman yang diiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mendorong manusia yang berusaha memenuhi segala keinginannya 

yang semakin beragam, baik material maupun spiritual. Keinginan material 

misalnya sandang, pangan, papan dan lain-lain. Sedangkan keinginan spiritual 

misalnya pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut membutuhkan banyak biaya sedangkan penghasilan yang 

diperoleh yang diperolehnya tidak mencukupi. Oleh karena itu seseorang 

biasanya tidak tergantung  pada sumber pokok saja tetapi berusaha menggali 

sumber-sumber penghasilan yang lain, sesuai dengan realita menunjukkan pada 

umumnya seseorang memiliki  beberapa sumber penghasilan yaitu usaha dan 

tenaga, barang tak bergerak, barang bergerak, hak asas bayaran berkata (Usman 

dan Brata, 1980: 34). 

Penghasilan orang tua adalah jumlah  penghailan riil dari orang tua 

untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga (Mulyanto dan Hans, 1983: 
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322). Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial 

ekonomi, masing-masing keluarga berbeda latar belakang ekonominya. Ada 

keluarga yang latar belakang sosial ekonominya memadai, sehingga 

menyediakan fasilitas pendidikan yang juga memadai. Sebaliknya ada pula 

keluarga yang sosial ekonominya rendah, sehingga tidak dapat memberikan 

kesempatan  memperoleh pendidikan yang memadai, bahkan sekolahpun tidak. 

Rendahnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia cukup 

besar dan merata, hal ini semakin parah sejak tahun 1998 ketika krisis ekonomi. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah, harga-harga naik semakin 

tinggi sehingga daya beli masyarakat sangat kurang, termasuk kemampuan 

masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan bahwa “minat adalah kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap segala sesuatu” (Depdikbud, 1998: 232). Akibat krisis ekonomi 

menyebabkan para orang tua tidak mempunyai minat menyekolahkan anak-

anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, karena biaya pendidikan tidak murah. 

Penghasilan yang memadai akan mendorong orang tua untuk menyekolahkan 

anak sampai jenjang SMA. Namun demikian minat orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya  sampai jenjang SMA tidak semata didorong oleh 

kemampuan ekonomi orang tua, karena ada orang tua yang ekonominya 

memadai tidak terlalu antusias untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang 

SMA. 

Minat berarti sifat tertarik atau terlibat sepenuhnya dengan sesuatu 

kegiatan karena menyadari pentingnya  kegiatan itu (Winkel, 1996: 188). Minat 
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orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMA dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya jenjang pendidikan orang tua, penghasilan orang 

tua. Orang tua yang pendidikannya tinggi mempunyai wawasan dan pandangan 

luas sehingga mendukung menyekolahkan anak-anaknya. Begitu pula orang tua 

yang ekonominya cukup, mempunyai banyak informasi yang memadai 

sehingga dapat memperoleh informasi yang berguna dalam kehidupan. Tetapi 

sebaliknya, orang tua yang pendidikannya rendah cenderung mempunyai 

wawasan yang kurang luas tentang wajib belajar. Hal tersebut disebabkan 

bahwa mereka tidak mempunyai fasilitas informasi yang memadai. Kurangnya 

fasilitas disebabkan karena penghasilan yang sangat rendah dan pendidikan 

yang kurang memadai. 

Pandangan yang berbeda dari orang tua mengenai wajib belajar ju ga 

menyebabkan perbedaan motivasi untuk menyekolahkan  anak sampai jenjang 

SMA. Orang tua yang mempunyai pendidikan tinggi pada umumnya memiliki 

minat menyekolahkan anaknya minimal sampai jenjang SMA atau bahkan lebih 

dari itu, dibandingkan dengan orang tua yang pendidikannya rendah. Orang tua 

yang berpendidikan  akan memberikan kesempatan kepada putra dan putrinya 

mengenyam pendidikan lebih tinggi. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian tentang : “PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN 

DAN PENGHASILAN TERHADAP MINAT ORANG TUA 

MENYEKOLAHKAN ANAK SAMPAI JENJANG SMA DI DESA 

PINGKUK KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 

2008”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Sebagaimana rumusan judul di atas, terkait bahwa permasalahan yang 

terkait didalamnya angat luas, sehingga tidaklah mungkin semuanya dapat 

terselesaikan, karena itu untuk menghindari  kesalahpahaman dan penafsiran 

yang berbeda-beda, sehingga terjadi penyimpangan dari judul di atas, maka  

perlu pembatasan masalah dan pemfokusan masalah, sekaligus persoalan yang 

diteliti menjadi jelas dan terfokus. Dalam hal ini penulis membatasi ruang 

lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah aspek–aspek dari subyek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian, meliputi : 

a. Jenjang pendidikan, yaitu pendidikan terakhir orang tua. 

b. Penghasilan adalah pendapatan orang tua selama satu bulan. 

c. Minat orang tua menyekolahkan anak sampai jenjang SMA pada orang 

tua di Desa Pingkuk kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 

2008. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak usia 

sekolah di di Desa Pingkuk kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 

2008. 
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C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah atau sering di istilahkan dengan problem, 

merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah, karena  

permasalahan merupakan fokus dan arah penelitian. Oleh karena itu seorang 

peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui  terlebih dahulu 

permasalahannya. Dengan permasalahan yang jelas, maka proses 

pemecahannya akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi jenjang pendidikan orang tua terhadap minat 

menyekolahkan anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk Kecamatan 

Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 2008? 

2. Adakah kontribusi penghasilan orang tua terhadap minat menyekolahkan 

anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk Kecamatan Jatiroto Kabupaten 

Wonogiri tahun 2008? 

3. Adakah kontribusi jenjang pendidikan dan penghasilan orang tua terhadap 

minat menyekolahkan anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk 

Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  merupakan sasaran untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan sutau penelitian, sehingga diperlukan perumusan yang 

jelas dan tepat. Karena tujuan berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang diteliti maka tujuan merupakan bagian penting dalam penelitian, sehingga 
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dengan tujuan yang ada, akan dapat bekerja secara terarah baik dalam mencari 

data-data sampai pemecahan masalahnya. Tujuan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan terhadap minat orang tua 

menyekolahkan anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk Kecamatan 

Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan terhadap minat orang tua 

menyekolahkan anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk Kecamatan 

Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 2008. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan dan penghasilan terhadap 

minat orang tua menyekolahkan anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk 

Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 2008. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dalam suatu penelitian, diharapkan menghasilkan sesuatu yang  

bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

adakah pengaruh jenjang pendidikan dan penghasilan terhadap minat 

orang tua menyekolahkan anak sampai jenjang SMA di Desa Pingkuk 

Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau kegunaan praktis 

Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pengaruh jenjang 

pendidikan dan penghasilan terhadap minat orang tua menyekolahkan anak 

sampai jenjang SMA. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika merupakan isi yang ada di dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada Bab I berisi tentang : latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada Bab II berisi tentang: pengertian minat orang tua, pengertian 

jenjang pendidikan, pengertian penghasilan, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN   

Pada Bab III berisi tentang: pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, sampling, 

teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji persyaratan  

analisis dan teknik analisis data. 

 

 



 15

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

Pada Bab IV berisi tentang: keadaan geografis, penyajian data, 

analisis data, dan pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V berisi tentang : kesimpulan dari analisis data dan saran 

yang mungkin bermanfaat bagi pembaca. 

 




