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ABSTRACT 

 

          The purpose of this study is twofold: first is to describe the orientation, 

parenting parents in the village Klodran in educating children in excellent schools,  

second parents describe considerations of Klodran village in educating children at 

top schools in the city of Solo.Qualitative research. Ethnographic research design. 

The resources come from rural communities in Koldran. Data is obtained from 

interviews, documentation and observation. Sampling technique used purposive 

sampling to select individuals who are directly involved in order to provide in-

depth information and data that can be trusted to be the source of the data. The 

study subjects consisted of 13 informants. Triangulation techniques obtained from 

parents, children, school and village heads conducted to obtain data and to obtain 

the validity of the data. And for the analysis used in this study is descriptive 

analysis. The results showed the first orientation and parenting parents in the 

village of Klodran the parents send their children to determine the attitude, 

direction, place and view, concern, or the tendency for children to study at Solo. 

Democratic parenting the most widely used of parents in educating children, 

children are involved in determining the school . Second, consideration of parents 

in educating children in Solo is the quality of both public and private schools are 

considered better and there are more alternative schools. Parents who send their 

children Klodran village in the village Klodran free school costs and the 

environment close to their home. 
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PENDAHULUAN  

Pemerintah telah membuat program wajib belajar  karena menganggap 

bahwa pendidikan adalah sesuatu yang mutlak agar sebuah bangsa bisa maju dan 

sejajar dengan bangsa-bangsa lain.  Sejak tahun 1994, pemerintah telah 

mencanangkan program wajib belajar 9 tahun bahkan program wajib belajar juga 

ditingkatkan menjadi 12 tahun dan pemerintah juga menyediakan Biaya 

Operasional Sekolah   ( BOS ).  Program ini dimaksudkan agar tingkat pendidikan 

masyarakat semakin meningkat karena minimal harus lulus SMP.  

Namun program Wajib Belajar 9 tahun ternyata juga mendapat banyak 

kendala, diantaranya kurangnya daya tampung SMP, tingginya angka putus 

sekolah, rendahnya dukungan berbagai kalangan karena faktor geografis, ekonomi 

maupun budaya serta kurangnya koordinasi di tingkat daerah. Selain itu berbagai 

daerah juga berupaya membuat kebijakan sekolah gratis untuk tingkat pendidikan 

dasar atau untuk SD dan SMP. Berdasarkan data di Departemen Pendidikan 

Nasional hingga saat ini sebagian besar provinsi sudah membuat kebijakan 

sekolah gratis bagi sekolah negeri SD dan SMP termasuk di Kabupaten 

Karanganyar  sendiri program sekolah gratis juga sudah dilaksanakan.  

Walaupun Program ini telah banyak dijalankan namun kualitas pendidikan di 

Indonesia dinilai masih kurang hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

biaya pendidikan yang tergolongan masih mahal. Dari Tamanan Kanak-kanak 

hingga Perguruan Tinggi khususnya bagi masyarakat miskin. Adanya keotoriteran 

orang tua orang tua dalam menentukan sekolah / memilih jurusan keterpaksaan 

anak  sehingga anak menjadi tidak nyaman dan enggan melanjutkan studi. 

Fasilitas pendidikan hal ini dapat dilihat sekolah yang ada di perdesaan dengan 

sekolah yang ada di perkotaan fasilitasnya sangat jauh berbeda. Di perkotaan, 

sekolah-sekolah sudah dilengkapi internet untuk pembelajaran dan fasilitas 

pendukung pendidikan yang jauh lebih lengkap juga menjamurnya sekolah-

sekolah unggulan menarik banyak orang tua untuk memasukan anak kesekolah-
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sekolah unggulan tersebut. Para orang tua berharap anak-anaknya akan jauh 

berkembang dan kemampuan mereka bisa tersalurkan secara maksimal. 

Desa Klodran yang terletak di perbatasan dengan kota solo, banyak dari para 

orang tua di desa Klodran berorientasi untuk menyekolahkan anak di kota Solo. 

Perbedaan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Solo dengan apa yang ada di desa 

Klodran juga menjamurnya sekolah unggulan serta banyaknya pilihan sekolah 

yang ada di Solo membuat minat para orang tua di Desa Klodran untuk 

menyekolahkan anak. Baik pada sekolah negeri yang berkualitas maupun 

menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, meskipun harus mengeluarkan biaya 

lebih banyak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang  : ( 1 )  orientasi dan 

pola asuh orang tua menyekolahkan anak di sekolah unggulan dikota Solo, ( 2 )   

Mendeskripkan pertimbangan orang tua di Desa Klodran dalam membuat 

keputusan untuk menyekolahkan anak pada sekolah unggulan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif.  

Penelitian kualitatif ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.             

( Maleong,2013:6 ). 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus 

dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2013:1). 
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Menurut Sugiono (2013:215) penelitian kualitatif dilakukan pada situasi 

sosial tertentu dari situasi sosial yang terdiri atas tiga yaitu tempat (place), pelaku 

(actor) dan aktivitas(activity). 

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang 

berjenis penelitian kebijakan dengan bentuk studi kasus terpancang tunggal,  

karena karakteristik lokasi atau konteksnya yang seragam, maka penelitian 

tersebut tetap merupakan studi kasus tunggal. Begitu juga dengan penelitian 

tentang orientasi dan pola asuh orang tua dalam menyekolahkan anak, dimana 

hanya dilakukan pada satu sasaran, yaitu orientasi dan pola asuh orang tua untuk 

menyekolahkan anak di sekolah unggulan di Kota Solo di Kelurahan Klodran, 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang memiliki suatu 

karakteristik. Penelitian ini juga termasuk penelitian terpancang karena peneliti 

telah memilih dan menentukan masalah-masalah yang menjadi fokus utamanya 

sebelum memasuki lapangan studi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Luas Desa Koldran 117,669 ha, secara administratif termasuk dalam 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,  jarak dari pusat Pemerintahan 

Kecamatan 5 Km, untuk jarak dari Ibu kota Kabupaten sekitar 20 Km,  adapun 

batas wilayah yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan 

dengan Desa Baturan, sebelah Barat dengan Desa Gedongan dan sebelah Timur 

dengan Kodya Surakarta. 

Sedangkan jumlah penduduk di Desa Klodran sekitar 4690 orang yang 

terdiri dari laki-laki sejumlah 2339 Orang dan perempuan sejumlah 2351 orang. 

Terdiri dari 1556 KK. 

Pendudukan di desa Klodran memiliki tingkat heterogenitas yang sangat 

tinggi, karena masyarakat di desa Klodran merupakan masyarakat asli atau 

penduduk asli Klodran dan masyarakat pendatang. Melihat menjamurnya 

perumahan yang bermunculan dan adanya interaksi antara pendudukan asli 

Klodran berarti akan memunculnya keanekaragaman dalam budaya, karakter, 

orientasi dan pola asuh yang berkembang dari setiap masing-masing kepala 
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keluarga dalam menyekolahkan anak serta keputusan untuk menyekolahkan anak. 

Masing-masing orangtua tentu saja memiliki keputusan sesuai dengan pola asuh 

yang diterapkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak untuk anak-

anaknya.  

Mata Pencaharian Padatnya jumlah penduduk yang ada di Desa Klodran, 

memiliki tingkat heterogenitas mata pencaharian yang sangat tinggi. Kepadatan 

pendudukan di Desa Klodran menjadi memiliki keragaman jenis pekerjaan dan 

profesi. Sebagian adalah swasta dan 1121 tersebar keberbagai pekerjaan, namun 

ada juga yang berprofes PNS, TNI, Karyawan dan pedagang/wiraswsata.  

Agama dalam menunjang aktivitas peribadatan yang ada di Desa Klodran, 

pemerintah Desa Pandeyan menyediakan sarana peribadatan demi terwujudnya 

toleransi beragama yang ada di Desa Klodran.  

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Klodran terdiri beberapa tingkatan 

mulai dari Kelompok Bermain  sampai SLTA/ MA. Di Desa Klodran memiliki 

jumlah Kelompok Bermain sebanyak 1 buah yang dikelola oleh swasta, 

disamping itu memiliki 3 TK yang juga berada dibawah kelola swasta. Selain itu 

memiliki 2 SD Negeri serta 1 SMK/ SLTA swasta. 

Letak geografis desa Klodran dengan keanekaragaman budaya dan agama, 

latar belakang tingkat ekonomi, pekerjaan dan minimnya lembaga pendidikan. 

Dalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian yang menggambarkan tentang 

keputusan orang tua desa Klodra dalam menyekolahkan anak.  

Dalam hal ini bahwa keputusan dalam menyekolahkan anak berfokus yang 

pertama pada orientasi dan pola asuh orang tua terhadap kualitas pendidikan yang 

ada di kota Solo dan kualitas pendidikan yang ada di Desa Klodran sendiri. Dan 

yang kedua adanya pertimbangan oleh para orang tua di Desa Klodran dalam 

menyekolahkan anak di sekolah unggulan. 

Orientasi dan pola asuh orang tua terhadap makna pendidikan tidaklah 

semata-mata menyekolahkan anak kesekolah untuk menimba ilmu pengetahuan, 

namun lebih luas daripada itu. Seorang anak akan tumbuh berkembang dengan 

baik manakala ia memperoleh pendidikan yang paripurna (komprehensif), agar ia 
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kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan 

agama. 

Orientasi merupakan bentuk upaya orang tua agar anaknya mendapatkan 

pendidikan yang terbaik untuk anak - anaknya. Cara pandang orang tua terhadap 

pendidikan sekarang umumnya, para orangtua menginginkan putra putri mereka 

bisa diterima di sekolah yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas ini sering 

dikategorikan oleh masyarakat sebagai sekolah favorit atau sekolah unggulan.  

Keberhasilan yang dijalanani seorang anak di sekolah tidak lepas dari peran 

orang tua. Orang tua mempunyai peran dalam menentukan dan mengarahkan 

sekolah yang tepat bagi anaknya. Orang tua yang bijaksana, tentu memilihkan 

sekolah yang baik. Sering ditemukan para orang tua melakukan survey di 

beberapa sekolah yang ada di sekitaran tempat tinggalnya  (beberapa orang tua 

bahkan ada yang memilih menyekolahkan anak di lain kota).   

Orang tua Desa Klodran mempunyai orientasi dan Pola asuh  yang berbeda 

dalam menyekolahkan anak ada beberapa orang tua yang berorientasi sekolah 

tempat anak harus berkualitas dan unggul dan Kota Solo mempunyai pilihan 

sekolah yang lebih banyak.  

Menurut Prihanto (2013) dalam penelitian Keputusan Orang Tua dalam 

Menentukan  Pendidikan Dasar Bagi Anak di desa Pandeyan, Kecamatan 

Ngemplak, Kabupaten Boyolali, bahwa minat menyekolahkan anak di desa rendah 

dan banyak  ditemukan orang tua yang lebih memilih sekolah-sekolah dikota 

dengan berbagai pertimbangan. Pengetahuan orang tua tentang pentingnya 

pendidikan sangat disadari oleh para orang tua di Desa Pandeyan. Ada beberapa 

pertimbangan  yang dikemukakan orang tua terkait keputusan orang tua dalam 

menentukan pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Berbagai hal dan pertimbangan 

sangat diperhatikan orang tua, tak terkecuali pendapat dari anakpun juga menjadi 

pertimbanngan utama orang tua. Peneltian relevan dengan penelitianini 

mempunyai kesamaan tujuan sekolah orang tua adalah di kota Solo yang 

membedakan dengan peneltian ini adalah tingkat pendidikan terbatas pada 

sekolah Dasar. 
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Dari orientasi untuk menyekolahkan anak para orang tua di desa memang 

memilih sekolah berdasarkan kualitas sekolah, fasilitas, sarana dan prasarana, 

letak sekolah atau lokasi sekolah juga Sumber daya manusia. Pilih sekolah juga 

beragam untuk orang tua yang menyekolahkan anak di Kota Solo karakteristik 

adalah sekolah unggulan favorit untuk sekolah negeri dan swasta unggulan yang 

berbasis agama.Senada dengan penelitian Didin Jamaludin ( 2012) menyatakan 

Pendidikan anak, Studi tentang perubahan orientasi keluarga terhadap tujuan 

pendidikan anak bahwa pengaruh internal dan ekternal dalam diri seseorang 

saling berhubungan dan mempengaruhi dalam mengubah orientasi orang tua,  

Maka dapat ditarik kesimpulan orientasi dan  pola asuh salah satu informan yang 

menyekolahkan anak di Solo karena orang tua ingin menyekolahkan anak di 

sekolah yang mempunyai bekal agama.  Hal senada disampaikan Slamet, ayah 

dari Anak yang duduk di kelas tiga SMP Al Bidin Ska. "Disini anak saya dapat 

bekal agama yang lebih kuat. Karena ada ektrakurikuler bermuatan agama”.  

Dalam penelitian  di Cina Status orang tua berpengaruh dengan 

pendidikan dan kemuliaan Keluarga,  seperti kasus di Desa Klodran orang tua 

yang berpikiran maju dan memiliki tingkat ekonomi yang mampan lebih 

menyekolahkan anak di  sekolah - sekolah yang ada Di Solo, hal ini untuk dapat 

masuk di sekolah negeri yang ada di Solo tentu saja memiliki hasil UN yang 

cukup tinggi dengan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya SPP merupakan 

siswa dari luar kota dan untuk sekolah swasta yang ada di Solo untuk pilihan 

sekolah bersifat unggul tentu saja biaya pendidikannya sangat mahal seperti yang 

diungkapkan salah satu informan yang menyekolahkan anak di sekolah unggula 

Al. Bidin Surakarta ”Anak saya duduk di kelas tiga SMP Al Bidin Surakarta, 

sejak SD sekolah disini anak saya dapat bekal agama yang lebih kuat. Karena ada 

ektrakurikuler bermuatan agama, tentu saja untuk itu semua saya harus 

mengeluarkan Biaya sekolah yang cukup lumayan,”  

Dan salah satu informan lain juga mengatakan tentang “ biaya sekolah 

yang harus dikeluarkan walaupun sekolah anaknya negeri namun karena dia tidak 

berKTP Solo beliau harus menambah uang sekolah sebesar Rp. 47.000, setiap 
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bulan namun beliau merasa puas karena sekolah anak merupakan salah satu 

sekolah unggulan dan favorit yang ada di Solo.” 

Dalam menyekolahkan anak orang tua dan anak di Desa Klodran 

membandingkan sekolah melalui refrensi dari orang-orang di sekitarnya. Dari 

hasil wawancara dengan salah satu anak mempunyai alasan bahwa “ Sejak dari 

sekolah dasar ia ingin bersekolah di Solo bahkan Ia berorientasi sampai 

pendidikan tinggi untuk dapat sekolah favorit di Solo dan sekolah-sekolah 

tersebut merupakan tujuan para siswa yang mempunyai hasil UN yang cukup 

tinggi dan tingkat persaingannya sangat ketat. Hal ini relevan dengan penelitian 

yang dilakukan Daniele Checchi dan Tullio Jappelli (2004) yang diungkapkan 

tentang kualitas sekolah dan alasan orang tua dalam membanding sekolah yang 

akan dipilih untuk anaknya. Analisis yang dihasilkan menjelaskan bahwa kualitas 

sekolah merupakan salah satu faktor penentu keputusan orang tua dalam memilih 

sekolah. Maka dapat disimpulkan setiap orang tua dalam memilih sekolah 

mengutamakan kualitas sekolah. 

Orang tua desa Klodran dalam menyekolahkan anak menggunakan pola 

asuh otoriter untuk anak tingkat TK dan SD dan Demokratis dalam mengambil 

keputusan dibicarakan lebih dulu dan anak terlibat dalam pengambilan keputusan 

dan menentukan dimana anak nantinya memilih sekolah. Kebutuhan anak dan 

keinginan anak menjadi prioritas utama dalam menyekolahkan anak. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak IC “ anak saya ingin sekolah di SD Klodran 2 karena 

dekat rumah dan teman-temannya banyak sekolah disana” Hal ini relevan dalam 

penelitian Siti Aminah  (2010) Gaya pengasuhan orang tua yang berbeda-beda 

untuk itu dibutuhkan cara yang tepat untuk dapat memenuhi harapan orang tua 

untuk masa depan anak. Maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang tepat 

oleh orang tua akan memberi dampak yang positif dalam perkembangan anak dan 

menyekolahkan anak.  

 Letak geogafis desa Klodran yang lebih dekat ke Solo baik dalam hal 

kemudahan transfortasi, jumlah sekolah  yang terbatas di desa Klodran dan 

menjamurnya sekolah unggulan yang ada di Solo menjadi pertimbangan para 
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orang tua dalam menyekolahkan anak juga status sekolah negeri.  Penelitian ini 

menggambarkan pertimbangan orang tua desa Klodran dalam menyekolahkan 

anak. 

 Di desa Klodran yang memiliki latar belakang tingkat sosial ekonomi yang 

bermacam-macam terutama untuk masyarakat asli Klodran pilihan sekolah 

terutama untuk tingkat Sekolah dasar dan Sekolah Tingkat Pertama lebih memilih 

menyekolahkan anak di sekolah negeri. Dengan adanya program wajib belajar 

pemerintah kabupaten Karanganyar memberikan kebijakan berupa program 

sekolah gratis untuk pendidikan dasar 9 tahun untuk itu seluruh SD dan SMP di 

Kabupaten Karanganyar Gratis untuk itu diharapkan tidak ada lagi anak yang 

tidak anak yang tidak sekolah.  Bapak Jumadi salah satu informan berpendapat 

“Untuk sekolah dasar, bersekolah di sekolah negeri terdekat sebenarnya sudah 

menjamin terpenuhinya materi pelajaran sekolah itu. Setiap sekolah negeri sudah 

punya standar kurikulum, guru-guru disini baik-baik, ramah dan juga sudah 

banyak yang disertifikasi, gedungnya bersih dan punyai perpustakaan dan ada di 

jalan utama, dekat dengan fasilitas umum lainnya.“Hal ini relevan dengan 

penelitian Ni Putu Dyah Krismawintari (2011) Faktor yang dipertimbangkan 

dalam memilih sekolah yaitu  citra sekolah, proses pendidikan, SDM yang 

berkopenten, kebersihan taoilet, sarana prasarana, biaya yang terjangkau, reaksi 

terhadap masyarakat dan lingkungan dan kemudahan akses.  Maka dapat 

disimpulkan Setiap sekolah negeri sudah punya standar kurikulum, guru-guru 

disini baik-baik, ramah dan juga sudah banyak yang disertifikasi, gedungnya 

bersih dan punyai perpustakaan dan ada di jalan utama, dekat dengan fasilitas 

umum lainnya.“ 

 Sekolah negeri dan gratis belum tentu menjamin orang tua tertarik 

menyekolahkan anak di sekolah terdekat karena di sekolah negeri dalam interaksi 

anatara guru dengan siswa masih jauh dari harapan. Salah satu orang tua di Desa 

Klodran yaitu Bapak Slamet (13/1) menyekolahkan anak di sekolah swasta 

unggulan dan full day."Saya bekerja dan kegiatan saya banyak menyita waktu, 

jadi waktu untuk mendidik anak itu kurang. Saya pilih sekolah ini karena 
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pendidikan agamanya lebih baik daripada sekolah negeri  juga Sekolah ini 

memiliki jam sekolah yang lebih banyak dari sekolah biasa. Murid dan siswanya 

kebanyakan pulang saat sore juga guru dan anak tidak ada gap", kata Slamet yang 

ditemui ketika mengantarkan anaknya masuk sekolah. Hal ini relevan dengan 

penelitian Jessica T- Decuir- Gunby - Pamela P, Martin. Shauna M. Cooper ( 

2011 ) Sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Kontek 

sekolah meliputi interaksi guru-siswa, hubungan peserta keseluruhan budaya 

sekolah, bahkan menurutnya bahwa para pemuda remaja sebagian besar hari 

mereka hadir di sekolah atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan sehingga 

interaksi ini mempengaruhi proses hubungan dan identitas. Maka dapat 

disimpulkan pertimbangan orang tua menyekolahkan anak di sekolah swasta 

karena adanya interaksi guru-siwa dan hubungan dari seluruh pihak sekolah 

dengan anak juga orang tua. 

 Menjamurnya sekolah unggulan terutama yang di kelola pihak swasta di 

kota Solo menarik minat orang tua di Desa Klodran untuk menyekolahkan anak.  

Untuk orang tua desa Klodran yang menyekolahkan di Solo terutama yang tidak 

ber KTP Solo akan mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak selain BOS dari 

pemerintah pusat masing-masing akan menambah biaya pendidikan operasional 

sekolah. Fenomena ini bisa dilihat bahwa ada orang tua di Desa Klodran yang 

menyekolahkan anak di TK Aisiah Banyuanyar, biaya tidak menjadi masalah 

karena Kegiatan yang dilakukan sekolah membuat Ibu QM menyekolahkan anak 

di TK tersebut demikian komentar beliau “ Di Klodran untuk TK masih sedikit 

dan pengelolaannya swasta sama-sama Swasta  dan menygeluarkan biaya saya 

memilih menyekolahkan anak TK swasta di Solo selain dekat rumah juga banyak 

dari para tetangga yang menyekolahkan anak kesana. “ Harold Alderman , Peter 

F. Orazem dan Elizabeth M. Paterno (2001),  Biaya dapat meningkatkan kualitas 

sebagian siswa sekolah dari pemerintah pindah ke sekolah swasta. 
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 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dikemukakan simpulan 

Orientasi orang tua menyekolahkan anak agar anak mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas dengan menyekolahkan anak di sekolah unggulan orang tua berharap 

mendapatkan pendidikan terbaik bagi putra/putrinya 

Pola asuh Demokrasi merupakan pendekatan yang dipakai orang tua dalam 

pengasuhan untuk menyekolahkan anak, orang tua mengutamakan terhadap 

kebutuhan anak, kepentingan anak, juga kenyamanan anak dimana anak akan 

sekolah. 

Pertimbangan orangtua umumnya dalam memilih sekolah terdapat 7 faktor 

yang dipertimbangkan orangtua dalam memilih sekolah yaitu : faktor pertama 

terdiri atas kualitas sekolah, relationship terhadap masyarakat dan lingkungan, 

faktor kedua adalah biaya yang terjangkau    (negeri dan swasta), faktor ketiga 

adalah prasarana yang memadai, faktor keempat adalah SDM yang kompeten dan 

memilki softskill, faktor kelima adalah proses pendidikan yang berkualitas, faktor 

yang keenam adalah sarana pembelajaran yang memadai, dan yang ketujuh jarak 

atau lokasi sekolah. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aharon Yadin, Rachel 2010:’’The Importance of Emphasizing Individual Learning 

in the “Collaborative Learning Era” Management Information Systems 

Department The Academic College of Emek Yezreel Mobile mail Yezreel 

Valley 19300, ISRAEL Journal Economi Educatioan studi Vol: 7 hal 213-

214 

 

Abi Sabila 2010 eramuslim Media Islam Rujukan memilah dan memilih sekolah 

www.eramuslim.com/oase-iman/nurudin-memilah-dan-memilih-

sekolah.htm#. Ur-gNjdWdo diakses tanggal 18 Desember 2013 

 

Basrowi dan Siti Juariah.  2010. Analis Kondisi Sosial Ekonomi dan tingkat 

Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, kecamatan Labuhan Maringgai 

kabupaten lampung Timur. Dosen Pendidikan IPS FKIP Unila Jurnal 

Ekonomi & Pendidikan Vol 7 Nomor 1 2010 hal. 58 

 

http://www.eramuslim.com/oase-iman/nurudin-memilah-dan-memilih-sekolah.htm#. Ur-gNjdWdo
http://www.eramuslim.com/oase-iman/nurudin-memilah-dan-memilih-sekolah.htm#. Ur-gNjdWdo


 
 

11 
 

Beti Bea Saptiari.2012. Mencetak Balita Cerdas dan Pola Asuh Orang Tua. 

Yogyakarta.Nusa Medika   Yoyakarta 

 

Checchi, Daniele & Jappelli, Tullio.2004. School Choice and Quality. Journal 

Economic of Education. Vol. 24. Hal 563-577 

 

Departemen pendidikan nasional. 2013. UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasionmal. Jakarta : Sinar Grafita. 

 

Desmita. 2012. Psikologi Perkembangan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 

Bandung. 

 

Didin Jamaludin. 2012. Pendidikan anak (Studi Tentang Perubahan Orientasi 

Keluarga Terhadap Tujuan Pendidikan Anak ), Publikasi Ilmiah 

Tesis.Pusinfokom UIN SGD Bandung. 

http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/karya_ilmiah/tesis/pendidikan-anak-

studi-tentang-perubahan-ori... 

 

Eni Purwati.2013 karya tulis Pendidikan berbasis pemenuhan hak anak  

http://fitk.uinsby.ac.id/30-karya-tulis/76-pendidikan-berbasis-pemenuhan-

hak-anak.html diakses hari kamis, tgl 14 nopember 2013 jam 14.35 Wib 

 

Fajar oneline.Wawancara Khusus Senin, 25 Juni 2012 Pakar Pendidikan 

Universitas Negeri Makassar  (UNM), Nurhikmah H Arsal. Anak Perlu 

Berbaur dengan Lingkungan 

   http://fajar.co.id/read-20120624182435-anak-perlu-berbaur-dengan-

lingkungan 

 

Fifi P. Jubilea. 2012.: Masalah Pendidikan Bukan Hanya Urusan Sekolah - See 

more at: http://islamindonesia.co.id/detail/493-Fifi-P-Jubilea-Masalah-

Pendidikan-Bukan-Hanya-Urusan-Sekolah#sthash.zW5G2FSd.dpuf 

 

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hal. 20. 

 

Harold A, Peter F. Orazem dan Elizabeth.2001. School Quality, School Cost, and 

the Public/ Private School Choices of Low-Income Households in 

Pakistan. Journal of Human Resources Vol. 36 hal 304-326 

 

Hastuti ,D.  2008. Pengasuhan: Teori dan Prinsip serta Aplikasinya di Indonesia. 

Bogor: Institut Pertanian Bogor. 

 

http://iti-m-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-67723-Artikel Ilmiah-Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD): Problematika dan Kendala 

Pengembangannya.html 

 

http://fitk.uinsby.ac.id/30-karya-tulis/76-pendidikan-berbasis-pemenuhan-hak-anak.html
http://fitk.uinsby.ac.id/30-karya-tulis/76-pendidikan-berbasis-pemenuhan-hak-anak.html
http://www.fajar.co.id/rubrik-51-wawancara-khusus
http://fajar.co.id/read-20120624182435-anak-perlu-berbaur-dengan-lingkungan
http://fajar.co.id/read-20120624182435-anak-perlu-berbaur-dengan-lingkungan
http://islamindonesia.co.id/detail/493-Fifi-P-Jubilea-Masalah-Pendidikan-Bukan-Hanya-Urusan-Sekolah#sthash.zW5G2FSd.dpuf
http://islamindonesia.co.id/detail/493-Fifi-P-Jubilea-Masalah-Pendidikan-Bukan-Hanya-Urusan-Sekolah#sthash.zW5G2FSd.dpuf


 
 

12 
 

http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx%3FtabID%3D61%26src%3Dk%26id%3D12

4442 Topik: Faktor-Faktor Eksternal Pengambilan Keputusan Orang Tua 

Memilih ... Beberapa orang tua menyekolahkan anak mereka pada usia 

yang sangat dini, 

 

http://oswinjaya.blogspot.com/2012/06/masalah-pendidikan-indonesia.html 

 

http://princessglad.blogspot.com/2013/04/pengambilan-keputusan-dalam-orga 

nisasi.html 13 Apr 2013 ... Definisi Pengambilan Keputusan Menurut Para 

Ahli. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan 

alternatif perilaku . 

 

Huilin Chen.2012.Impact of Parent’s Socioeconomic Status on Perceived 

Parental Pressure and Test Anxiety among Chinese High School 

Students.Internasional Journal of Psychological Studies Vol4.No.2 

 

Imam Subkhan2011.(Humas Yayasan Lembaga Pendidikan Al Firdaus Fataha 

education Saatnya sekolah seleksi orangtua. 

 http://www.fatahasolo.net/fataha/berita.php?id=34 saatnya sekolah seleksi 

orangtua 

 

Jessica T De Cuir-Gubby-Pamela Shauna M. Cooper (2011) African American 

Students in Private, Independent Schools: Parents and School Influences 

on Racial. Springer Science+Business Media, LLC 2011Journal Education  

Urban Rev.2012.44:113-132 

 

Khaerudin Kurniawan .ELITISME SEKOLAH UNGGUL  memilih pendidikan 

berkualitas unggul - File UPI - Universitas ...  ELITISME SEKOLAH 

UNGGUL. Oleh: Khaerudin Kurniawan. A. Chaedar Alwasilah (1996) 

memaparkan tujuh ayat sekolah unggul: (1) visi dan misi sekolah ... 

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_I

NDONESIA/196601081990021-KHAERUDI...  

 

Khan, Wasal dan Muhammad Iqbal.2012 School Excellence : Principals. 

Perceptions.  Journal of Education and Practice.Vol 3. No13.2012 

 

Koran O.adi.2010. Sedangkan menurut ahli lain (Putti dkk, 1998: 34) 

pengambilan keputusan adalah suatu tindakan memilih salah satu alternatif 

yang ada atas http://adipsi.blogspot.com/2010/06/pengambilan-

keputusan.html 11 Jun 2010. Sedangkan menurut ahli lain (Putti dkk, 

1998: 34). harian Koran 0, Senin 17 juni 2013 diakses. 23 Januari 

 

Maftukah   Ara,   2013.     Teori  -   teori     tentang    pemilihan    jabatan.    

Slideshare http://www.slideshare.net/thesincerely/teori-teori-tentang-
pemilihan-jabatan 

 

http://princessglad.blogspot.com/2013/04/pengambilan-keputusan-dalam-orga
http://www.fatahasolo.net/fataha/berita.php?id=34
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196601081990021-KHAERUDIN_KURNIAWAN/Elitisme_Sekolah_Unggul.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196601081990021-KHAERUDIN_KURNIAWAN/Elitisme_Sekolah_Unggul.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196601081990021-KHAERUDIN_KURNIAWAN/Elitisme_Sekolah_Unggul.pdf
http://adipsi.blogspot.com/2010/06/pengambilan-keputusan
http://adipsi.blogspot.com/2010/06/pengambilan-keputusan
http://www.slideshare.net/thesincerely?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://www.slideshare.net/thesincerely/teori-teori-tentang-pemilihan-jabatan
http://www.slideshare.net/thesincerely/teori-teori-tentang-pemilihan-jabatan


 
 

13 
 

Mulyono  Teori pengambilan keputusan.2013 

http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/06/08/teori-pengambilan-keputusan-

theory-of-decision-making 

 

Mukti.2013.Haruskah Menyekolahkan Anak di #Boarding? | berbagi cinta dan 

makna... http://muktiberbagi.wordpress.com/2013/12/04/haruskah-

menyekolahkan-anak-di-boarding/ 4 Des 2013 ... Sangat tergantung 

berbagai hal, antara lain kualitas komunikasi anak-orang tua, aturan di 

#boarding tersebut, dll. Karena tak sedikit juga, anak  

 

 

Maleong. 2013 Edisi Revisi. Metode Penelitian  Kualitatif.PT. Remaja 

Rosdakarya Jakarta 

 

Moh. Shochib. 2012. Pola Asuh Orang Tua: Untuk membantu anak 

mengembangkan disiplin diri. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

 

Prihanto.2013. Keputusan Orang Tua dalam menentukan Pendidikan Dasar Di 

Desa Pandeyan Kabupaten Boyolali. Publikasi Tesis Perpustakaan UNS  

 

Rahmat Wahyu Himawan. 2010. Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dan 

Minat Baca dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI Ilmu Sosial 

SMA Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009. Surakarta: UNS 

Press 

 

Risma Wijayanti(2010) Makalah dengan Judul :Pengaruh Orang Tua Terhadap 

Pembentukan Kepribadian Anak” Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa 

Yogyakarta. 

 

Sam Vaknin, Ph.D, 2009, Parenting - The Irrational Vocation, 

(http://archive.constantcontact.com/fs056/1101439140372/archive/110210

4663935.html) 

 

Sarjono Y. 2013. Pendidikan Aak-anak Miskin Di Perkotaan. Surakarta Fairuz 

School Excellence: Principals’ Perceptions oleh Wasal Khan  dan  

Mohammad Iqbal (2012). 

 

Sean bierle and ted j. singletary, spring 2008, Environmental education and 

related fields in idaho secondary schools. The Journal Of Environmental 

Education,Spring2008,Vol.39,No.3. 

http://search.proquest.com/docview/233043899/fulltextPDF 

/13F8FEBDE1428D6A383/6?accountid=34598 

 

Singgih D Gunarso dan Ny Singgih D Gunarso, 2000, Psikologi Perkembangan 

Anak dan Remaja, Jakarta Pusat: Gunung Mulia. 

 

http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/06/08/teori-pengambilan-keputusan-theory-of-decision-making
http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/06/08/teori-pengambilan-keputusan-theory-of-decision-making
http://muktiberbagi.wordpress.com/2013/12/04/haruskah-menyekolahkan-anak-di-boarding/
http://muktiberbagi.wordpress.com/2013/12/04/haruskah-menyekolahkan-anak-di-boarding/
http://search.proquest.com/docview/233043899/fulltextPDF%20/13F8FEBDE1428D6A383/6?accountid=34598
http://search.proquest.com/docview/233043899/fulltextPDF%20/13F8FEBDE1428D6A383/6?accountid=34598


 
 

14 
 

Slamet, Y.   2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: UNS Press. 

 

Slameto. 2003. Belajar dan factor-fakktor yang mempengaruhinya. Jakarta : PT 

Rieneka cipta. 

 

Soedomo Hadi. 2006. Pendidikan (Suatu Pengantar). Surakarta : UNS Press. 

 

Soerjono Soekamto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Yogyakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. 

 

Sugiyono. 2013. Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Renika Cipta. 

 

Sutama. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. 

Surakarta: Fairuz. 

 

Sutopo, H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Penerbit 

Universitas Sebelas Maret 

 

Syaodih, Sukma Dinata Nana. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

 

Turmudji. 2010. Pengertian Pola Asuh Orang Tua dalam http: pertuwoboys. 

Blogspot. Com 2010/01/pola-asuh-anak html Akses: 20 Februari 2010, 

19.30 WIB 

 


