
MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI  

DITINJAUDARI PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI  

BELAJAR SISWA PADA SISWA KELAS XI SMK 

 PRAWIRA MARTA KARTASURA  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

 

Usulan Penelitian Diajukan untuk memenuhi Gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Akuntansi 

 

 

Diajukan Oleh: 

KRESNANTO DWI CAHYO 

A 210 110 179 

 

PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

JULI, 2015 

 



PERSETUJUAN

MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI

DITINJAU DARI PERIIATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI

BELAJAR SISWA PADA SISWA KELAS XI SMK

PRAWIRA MARTA KARTASURA

TAHI]N A.IARAN 2OI4I2OI5

Diajukan OIeh:

KRESNANTO DWI CAIIYO
A.210 110 179

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakada

untuk di perlanggung jawabkan di hadapan tim penguji skripsi.

Surakafia, 4 Juli 2015

- -/>{<,
Prof. Dr. H. Harsono. SU.

NIK 232



1 
 

ABSTRACT 

Kresnanto Dwi Cahyo. A210110179. MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI 

KE PERGURUAN TINGGI DITINJAUDARI PERHATIAN ORANG TUA 

DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA SISWA KELAS XI SMK 

PRAWIRA MARTA KARTASURA TAHUN AJARAN 2014/2015. Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh perhatian orang tua 

terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI 

SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015, 2) pengaruh motivasi belajar 

terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XI 

SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015, 3) pengaruh perhatian orang 

tua dan motivasi belajar terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi 

pada siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Prawira Marta 

Kartasura tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 119siswa dengan sampel sebanyak 89 

siswa yang diambil dengan teknik proporsional random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang telah 

diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  

Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai berikut 

Y=14,155 + 0,261X1+ 0,365X2, artinya minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi dipengaruhi oleh perhatian orang tua dan motivasi belajar. Berdasar analisis 

dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) perhatian orang tua berpengaruh 

terhadap minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Hal ini terbukti 

berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel perhatian orang tua sebesar 2,471 

sehingga thitung>ttabel atau 2,471 > 1.987 (α = 0,05) dengan sumbangan efektif 6,65% 

dan dengan sumbangan relatif 36,2%. (2) motivasi belajar berpengaruh terhadap 

minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Hal ini terbukti berdasarkan 

hasil perhitungan thitung untuk variabel motivasi belajar sebesar 2,210 sehingga 

thitung>ttabel atau 3,380> 1.987 (α = 0,05)dengan sumbangan efektif sebesar 11,75% 

dan dengan sumbangan relatif 63,8%. (3) perhatian orang tua dan motivasi belajar 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan studi ke 

Perguruan Tinggi pada siswa kelas XIXI SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 

2014/2015. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 9,714 

lebih besar dari Ftabel (3,15) pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil perhitungan untuk 

nilai R2 sebesar 0,184, berarti 18,4% minat siswa melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi dipengaruhi oleh perhatian orang tua dan motivasi belajar, sisanya sebesar 

81,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci :Minatsiswa, Perhatian orang tua, Motivasibelajar. 
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A. Pendahuluan  

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari  kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Tujuan Pendidikan  Nasional menurut UU No.20 tahun 2003 tentang 

system pendidikan nasional yaitu suatu  pendidikan memiliki tujuan untuk 

mencerdasakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia agar memiliki 

kepribadian yang mantap dan mandiri.  

Bagi siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas 

(SMA), menjadi suatu  alasan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Pendidikan memang harus 

berlangsung disetiap jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan 

individual, sosial keluarga, lingkungan masyarakat luas, dan berlangsung 

disepanjang waktu. Menurut Djamarah (2011:166), minat adalah kecenderungan 

yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Mereka 

memilih perguruan tinggi sebagai tempat yang terakhir untuk meneruskan 

karirnya didalam memperoleh pendidikan yang berarti bagi dirinya. 

Salah satu faktor pendukung dalam minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruang tinggi adalah perhatian orang tua. Menurut Sanjaya (2012:1), 

“Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubunganya dengan 

pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya”.Pada  hakekatnya, setiap  

orang  tua  mempunyai  harapan  agar  anak-anaknya tumbuh dan berkembang 

menjadi anak yang baik dan saleh, agar tidak terjerumus kepada perbutan-

perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri  manupun orang lain. Harapan-

harapan ini kiranya lebih mudah terwujud apabila  sejak semula orang tua 

menyadari akan peranan mereka sebagai orang tuaharus  memperhatikan anak 

setiap hari walaupun sesibuk apapun, anak jangan sampai terlupakan dalam 

mengontrol dan mendidiknya. 

Salah satu hal yang harus diperhatikan orang tua kepada anak adalah 

pendidikan. Orang tua mempunyai tugas agar anaknya lebih rajin dalam belajar, 

orang tua mendorong atau memberi semangat agar anaknya lebih rajin dalam 

belajar. Selain rajin dalam belajar, orang tua harus mendukung penuh agar 
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anaknya menempuh studi setinggi-tingginya. Tidak hanya sampai SMA atau 

SMK saja, tapi sampai mendapatkan gelar Sarjana atau setara dengan studi S1. 

Selain perhatian orang tua, motivasi belajar siswa juga bisa menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan pendidikannya 

kejenjang yang lebih tinggi.Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2007:73) 

“Motivasi adalah perubahan energi dalam  diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. 

Motivasi belajar dalam diri siswa bisa ditumbuhkan melalui belajar kelompok 

dengan teman-teman atau sering berlatih mengerjakan soal. 

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan 

motivasi belajar terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggipada 

siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

B. Metode Penelitian 

Dimana penelitian ini dapat disimpulkan kan bahwa penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena 

pada penelitian ini peneliti  menganalisis dan mengklasifikasi dengan 

menggunakan angket, dokumentasi, dan mencoba mengungkapkan suatu 

fenomena dengn menggunakan dasar perhitungan angka. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Prawira Marta Kartasura berlokasi di 

Jl. Prawira Marta 01, Kragan, Kartasura Telp (0271) 784152, dilaksanakan pada 

bulan November 2014 sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas 

XI di SMK Prawira Marta Kartasura yang berjumlah 119 siswa. Adapun sample 

ini berjumlah 89 siswa di ambil dari semua kelas XI, yang terdiri dari kelas XI 

AK 21 siswa, XI AP1 25 siswa, XI AP2 25 siswa, XI TB 18 siswa. Penelitian ini 

menggunakan teknik Proporsional Ramdom Sampling. Variabel dalam penelitian 

terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas.Variabel terikatnya yaitu minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sedangkan variabel bebasnya yaitu 

perhatian orang tua dan motivasi belajar. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket (kuisoner) dan dokumentasi. Hasil uji coba instrumen 
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dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil dalam 

pengujian validitas dan realibilitas menunjukkan pernyataan dalam angket valid 

dan reliabel. Hasil dari pengumpulan data kemudian di uji dengan menggunakan 

uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas.Uji normalitas 

merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau 

tidak normal. Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi dalam suatu studi empiris 

sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi, 

dan sumbangan relatif sumbangan efektif. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-

maing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini menguji 

koefisien regresi dari persamaan regresi linier ganda signifikan atau tidak. Uji f 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel bebas dan 

variabel terikat secara bersama-sama. Analisis koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang ditunjukan dalam prosentase. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan perhatian orang tua dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada 

siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y =  14,155 + 0,261X1 

+ 0,365X2, berdasarkan persamaan terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing  variabel  independen  bernilai  positif, artinya variabel perhatian orang 

tua dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMK Prawira 

Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 
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Berdasarkan  uji  keberartian  regresi  linear  ganda  atau  uji  F  diketahui 

bahwa nilaiFhitung>Ftabelyaitu9,714 > 3,15 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000 Hal ini berarti perhatian orang tua dan motivasi belajar secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap  minat siswa melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan perhatian orang tua dan motivasi belajar akan diikuti 

peningkatan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sebaliknya  

kecenderungan penurunan kombinasi variabel perhatian orang tua dan motivasi 

belajar  akan diikuti penurunan akan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. 

Hal tersebut senada dengan landasan teori Djaali (2008:121), dimana 

suatu minat yang berpengaruh pada rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Tetapi seorang siswa yang 

mempunyai minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tidak hanya di 

dukung oleh motivasi belajar, melainkan perhatian orang tua juga sangat 

berpengaruh untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabelperhatian orang tua nilai ujian nasional (b1) adalah sebesar 0,261 atau 

positif, sehingga dapat dikatakan  bahwa variabel perhatian orang tua 

berpengaruh positif terhadap minat siswa  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi  linear  ganda untuk variabel 

perhatian orang tua (b1) thitung> ttabel, yaitu 2,471 > 1,987 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu0,015 dengan sumbangan relatif 36,2% dan sumbangan efektif sebesar 

6,65%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

perhatian orang tua maka akan semakin tinggi minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Sebaliknya semakin buruk perhatian orang tua, maka semakin 

rendah pula minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisienregresi dari variabel 

motivasi belajar (b2) adalah sebesar 0,365 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabelmotivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat 

siswa  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Berdasarkan uji t untuk minatsiswa  
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melanjutkan  studi ke perguruan tinggi (b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 3,380 > 

1,987 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan relatif sebesar 

63,8% dan sumbangan efektif sebesar 11,75%. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi belajarakan semakin tinggi minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan  tinggi demikian pula sebaliknya semakin 

rendah motivasi belajar akan semakin rendah minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. 

 

D. Kesimpulan 

Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perhatian orang tua dan motivasi belajarberpengaruh terhadap minat siswa 

melanjutkan studi  ke perguruan  tinggi  pada  siswa  kelas XISMK Prawira 

Marta Kartasura tahun ajaran 20014/20015 dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung> Ftabel, yaitu 9,714 > 3,15 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

2. Perhatian orang tuaterhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi  pada  siswa  kelas  XISMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 

20014/20015 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 

(uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 2,471 > 1,987 dan nilai signifikansi <0,05, 

yaitu0,015 dengan sumbangan relatif 36,2% dan sumbangan efektif sebesar 

6,65%. 

3. Motivasi belajar terhadap  minat  siswa  melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi pada siswa kelas XISMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 

20014/20015 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 

(uji t) diketahui bahwa thitung>ttabel, yaitu 3,380 > 1,987dan nilai  signifikansi  

<  0,05,  yaitu  0,001  dengan  sumbangan relatif sebesar 63,8% dan 

sumbangan efektif sebesar 11,75%. 

4. Koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,184  menunjukkan  bahwa  besarnya 

perhatian orang tua dan motivasi belajarterhadap minat siswa  melanjutkan  

studi  ke  perguruan  tinggi  pada  siswa  kelas  XISMK Prawira Marta 
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Kartasura tahun ajaran 20014/20015  adalah  sebesar  18,4%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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