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ABSTRAK 
 

MINAT MAHASISWA BERPROFESI GURU DITINJAU DARI JENIS 
KELAMIN DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 
AKUNTANSI FKIP UMS ANGKATAN 2009 

 
Rina Hapsari, A210090215. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui perbedaan minat 

mahasiswa berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa program 
studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009; 2) Mengetahui 
perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi 
orang tua pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2009; 3) Mengetahui perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru 
ditinjau dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa 
program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 235 
mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 
2009. Sampel diambil sebanyak 60 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis varian dua arah. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Tidak ada perbedaan 
minat berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa program studi 
pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Berdasarkan analisis 
varian dua arah F hitung < F tabel yaitu 0,002 < 4,02 dan nilai probabilitas 
signifikansi > 0,05 yaitu 0,963 > 0,05. 2) Tidak ada perbedaan minat berprofesi 
guru ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa program studi 
pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Berdasarkan analisis 
varian dua arah F hitung < F tabel yaitu 0,561 < 3,17 dan nilai probabilitas 
signifikansi > 0,05 yaitu 0,574 > 0,05. 3) Tidak ada perbedaan minat berprofesi 
guru ditinjau dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua pada 
mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 
2009. Berdasarkan analisis varian dua arah F hitung < F tabel yaitu 1,249 < 3,17 
dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05 yaitu 0,295 > 0,05. 

 
 

Kata kunci : minat berprofesi guru, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi orang 
tua. 

 
 
 
 



PENDAHULUAN 
 

Minat merupakan faktor psikologis yang dapat menentukan pilihan 

orang. Minat adalah salah satu faktor psikologis yang sangat kuat dan penting 

untuk suatu kemajuan dan keberhasilan seseorang. Selain itu minat merupakan 

faktor psikologis yang dapat menentukan suatu pilihan pada seseorang. Minat 

selalu berhubungan dengan kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman pada diri 

individu. Pernyataan tersebut didukung oleh  Djamarah (2003:132), bahwa “Minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan suatu hal atau aktivitas tanpa 

ada yang menyuruh”. 

Minat berprofesi guru berarti rasa senang seseorang terhadap pekerjaan 

dan merasa terikat pada pekerjaan tersebut tanpa ada orang lain yang menyuruh. 

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan 

sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil 

keputusan. Menurut Giyatama (1990:6), minat digolongkan menjadi dua yaitu 

minat intrinsik dan minat secara ekstrinsik. Minat secara intrinsik salah satunya 

yaitu dapat timbul karena pengaruh jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan 

mempunya minat yang berbeda. Minat secara ekstrinsik salah satunya dapat 

timbul karena pengaruh status sosial ekonomi, apabila status ekonomi baik, orang 

cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal-hal yang semula belum 

mampu mereka laksanakan. Sebaliknya, kalau status ekonomi buruk atau kurang 

baik karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang 

cenderung untuk mempersempit minat mereka. Ada juga mahasiswa yang 

memasuki FKIP tersebut disebabkan karena keterpaksaan berhubung tidak 

diterima di fakultas lain maupun karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

minat mereka. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang berusaha mencetak sumber daya manusia yang berkualitas 

dengan berbagai sarana dan fasilitas yang ada. Sebagai bagian dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, FKIP pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi sekaligus salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. Namun dengan demikian, tidak semua mahasiswa yang telah 



memasuki studi di FKIP memang benar–benar berminat dan memiliki motivasi 

menjadi guru atau profesi guru memang merupakan pilihan utama bagi mereka. 

Antara laki-laki dan perempuan mempunyai minat yang berbeda dalam 

berprofesi. Ada beberapa penjelasan yang menyebutkan adanya perbedaan jenis 

kelamin dalam menentukan minat. Fakih (2006:71) mengemukakan bahwa 

“Gender atau jenis kelamin merupakan suatu sifat yang berbeda yang melekat 

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial 

maupun kultural”. Selain itu orang tua mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta mempunyai status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Menurut Roucek 

dan Warren (1962:60) menyatakn bahwa “Status sosial ekonomi adalah tempat 

atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dan mencapai kemakmuran”. Abdulsyani (2002:86) berpendapat 

bahwa indikator yang dapat menentukan status sosial ekonomi adalah : 1) 

Memiliki kekayaan yang bernilai ekonomis; 2) Status bahan dasar fungsi dalam 

pekerjaan; 3)Kesalehan dalam beragama; 4)Latar belakang rasial dan lamanya 

seseorang tinggal di suatu tempat; 5)Status dasar keturunan; 6)Status dasar jenis 

kelamin dan umum. Aspek ekonomi, status sosial, jenis kelamin serta aspek 

spiritual dapat dijadikan dasar pengelompokkan kelas sosial dalam masyarakat. 

Sebagian besar orang tua yang status sosial ekonominya tinggi 

cenderung berminat anaknya untuk berprofesi dibidang seperti teknik, psikologi 

dan kesehatan. Karena mereka menganggap profesi guru kurang bergengsi di 

dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah 

kemungkinan profesi guru dipandang kurang mampu memberikan jaminan 

kesejahteraan ekonomi bagi diri dan keluarganya bila dilihat dari tingkat 

penghasilan. Sedangkan orang tua yang status sosialnya rendah cenderung 

berminat anaknya berprofesi guru karena dilihat dari segi biaya profesi guru 

merupakan profesi yang dalam masa pendidikannya tidak membutuhkan biaya 

yang terlalu tinggi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mengetahui 

perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin pada 



mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS; 2) 

Mengetahui perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru ditinjau status sosial 

ekonomi orang tua pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi 

FKIP UMS; 3) Mengetahui perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru ditinjau 

dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa program 

studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan dengan alasan peneliti 

menganalisa minat mahasiswa berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin dan 

status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa program studi pendidikan 

ekonomi akuntansi FKIP UMS. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data 

penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2008:10) “Penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah penelitian yang dimaksud memperoleh data yang berbentuk 

angka atau data kuantitatif yang diangkakan”. Dimana data yang diperoleh dari 

sampel penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang 

digunakan kemudian dipresentasikan.  

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

bulan Januari sampai Maret 2013 dengan populasi sebesar 235 mahasiswa FKIP 

Akuntansi angkatan 2009. Sampel diambil 25% dari anggota populasi dengan teknik 

random sampling yaitu pengambilan sample secara acak, sehingga sampel berjumlah 60 

mahasiswa yaitu 30 mahasiswa laki-laki dan 30 mahasiswa perempuan.  

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 30 

orang mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2009. Hasil uji coba instrumen 

dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Semua item 

pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian 

dianalisis. Tahap pertama yaitu dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari 



uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat 

analisis langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Teknik analisis dalam dalam penelitian ini menggunakan 

analisis varian dua arah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas yang 

berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik 

Lilliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria dari uji normalitas adalah, bahwa data berdistribusi normal jika nilai 

Lhitung < Ltabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan hasil uji normalitas 

menyimpulkan bahwa ketiga data yaitu variabel minat berprofesi guru, jenis 

kelamin dan status sosial ekonomi orang tua berdistribusi normal dengan nilai 

Lhitung < Ltabel berturut-turut yaitu variabel jenis kelamin 0,059 < 0,114 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,200. Variabel status sosial ekonomi orang tua 0,0,092 < 

0,114 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Variabel minat berprofesi guru 0,091 < 

0,114 atau nilai signifikansi sebesar 0,200.   

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji homogenitas. Tujuan uji 

homogenitas adalah memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel 

berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Adapun ringkasan hasil 

uji homogenitas dan keberartian analisis varian dua arah yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS 16.0 for windows.  Variabel jenis kelamin 

terhadap minat berprofesi guru memberikan hasil yang homogen. Dengan nilai 

signifikansi > α yaitu 0,76 > 0,05. Variabel status sosial ekonomi orang tua 

terhadap minat berprofesi guru memberikan hasil yang homogen. Dengan nilai 

signifikansi > α yaitu 0,143 > 0,05.  

Setelah uji prasarat analisis terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis varian 

dua arah dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for windows dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) menentukan hipotesis, (2) menentukan signifikansi, 



(3) menentukan F hitung, (4) membandingkan F hitung dengan F tabel, (5) 

menyimpulkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan minat 

mahasiswa berprofesi guru ditnjau dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi 

orang tua. Dari analisis varian dua arah diketahui bahwa F hitung = 1,249 ternyata 

lebih kecil dari harga F tabel = 3,17 dan nilai probabilitas signifikansi 0,295 > 

0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

1. Variabel Jenis Kelamin 

Dari analisis data diketahui bahwa F hitung < F tabel yaitu 0,002 < 

4,02 dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05, berarti tidak ada perbedaan 

minat berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin. Hasil dari penelitian ini 

sesuai dengan hasil dari penelitian Nurul Islamiyah (2010) yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan minat menjadi guru antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. Hipotesis yang diajukan peneliti ditolak, antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam menentukan minat mereka 

terhadap profesi guru. Karena mahasiswa laki-laki dan perempuan memandang 

bahwa pada era sekarang sudah tidak ada perbedaan berprofesi anatar laki-laki 

dan perempuan, mereka mempunyai kedudukan yang sama. 

2. Variabel Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dari analisis data diketahui bahwa F hitung < F tabel yaitu 0,561 < 

3,17 dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05, berarti tidak ada perbedaan 

minat berprofesi guru ditinjau daristatus sosial ekonomi orang tua. Hasil dari 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mariyati (2009) yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan minat mahasiswa untuk menjadi guru ditinjau dari 

status sosial ekonomi orang tua. Hipotesis yang diajukan peneliti ditolak, 

mahasiswa laki-laki dan perempuan berminat terhadap profesi guru bukan 

karena status sosial ekonomi orang tua. Mahasiswa berminat terhadap profesi 

guru karena sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka terhadap profesi 

guru, tidak karena latar belakang sosial ekonomi mereka. 

 



3. Variabel Jenis Kelamin dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Pengujian hipotesis ketiga dengan uji analisi varian dua arah 

memperoleh nilai Fhitung < Ftabel, yaitu 1,249 < 3,17 dan nilai probabilitas 

signifikansi > 0,05. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan minat berprofesi 

guru ditinjau dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nurul Islamiyah (2010) dan 

Mariyati (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan minat 

mahasiswa menjadi guru ditinjau dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi 

orang tua. Hipotesis yang diajukan peneliti ditolak, mahasiswa laki-laki dan 

perempuan berminat terhadap profesi guru karena dorongan dari dalam diri 

mereka dan kemampuan yang mereka miliki. 

KESIMPULAN 
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan minat berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin. 

Berdasarkan uji analisis varian dua arah diperoleh F hitung < F tabel 

yaitu 0,002 < 4,02 dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05. 

2. Tidak ada perbedaan minat berprofesi guru ditrinjau dari status sosial 

ekonomi orang tua. Berdasarkan uji analisis varian dua arah diperoleh F 

hitung < F tabel yaitu 0,561 < 3,17 dan nilai probabilitas signifikansi > 

0,05. 

3. Tidak ada perbedaan minat berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin 

dan status sosial ekonomi orang tua. Berdasarkan uji analisis varian dua 

arah diperoleh F hitung < F tabel yaitu 1,249 < 3,17 dan nilai 

probabilitas signifikansi > 0,05.  
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