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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk sebagai negara yang sedang berkembang. Dalam 

mencapai tujuan nasional perlu adanya pembangunan dari segala bidang. Untuk 

tercapainya tujuan nasional tersebut harus ada perhatian dari pemerintah dan 

masyarakat yang sungguh-sungguh. Pelaksanaan pembangunan akan dapat 

berjalan dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, 

salah satunya adalah melalui pendidikan. Sekarang ini, pendidikan merupakan 

hal yang sangat penting dan harus diprioritaskan. Pendidikan bukan hanya 

sekedar merupakan pewaris budaya dan hasil peradaban manusia. Akan tetapi 

pendidikan adalah daya upaya menolong manusia memperoleh kesejahteraan 

hidup. Kesejahteraan hidup dapat dicapai apabila manusia mengalami 

perkembangan pribadi secara maksimal. Untuk mencapainya, manusia mencari 

sekolah-sekolah dan memperoleh pengajaran sampai ke tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi hingga menjadi tenaga kerja. 

Selain itu, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi 

perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau 

salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari 

keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan, dan kemiskinan. Pendidikan 

diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 

mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga dapat diperoleh 

manusia produktif. Dengan kemampuan inilah manusia terus membuat perubahan 

untuk mengembangkan hidup dan kehidupan dirinya sebagai manusia. Menurut 

Suhartono (2009:79) bahwa “Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan”. 

Sedangkan menurut Syamsul Mu’arif (2009: 17) Menyebutkan bahwa 

“Pendidikan adalah usaha yang dijalankan dengan, sengaja, teratur, dan 
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berencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia kearah yang 

diinginkan sebagai  suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan berencana”. 

 Pendidikan berlangsung disegala jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan 

hidup, yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada didalam 

diri individu. Di sisi lain, pendidikan dipercayai sebagai wahana perluasan akses. 

Pendidikan mempunyai sistem yang harus diperhatikan seperti dapat 

dilihat pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dinyatakan 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. 

 

Semakin ketatnya persaingan di era global dan tuntunan persaingan di 

dunia kerja, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan 

dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama–sama bertanggung  jawab 

atas pembangunan bangsa. Kemajuan suatu bangsa dimasa akan datang sangatlah 

tergantung pada mutu pendidikan generasi muda saat ini, karena pemuda adalah 

ujung tombak dari kesuksesan suatu negara. 

Pemerintah secara terus menerus berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan  upaya sedemikian rupa 

yang bertujuan agar pendidikan di Indonesia ini terlihat lebih baik, karena 

Pendidikan Nasional ini ingin menciptakan manusia yang semakin cerdas, 

terampil, berbudi pekerti yang  luhur serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pendidikan Nasional Indonesia yaitu: “Pendidikan 

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”(UU RI no 20 tahun 2003). Berarti 

pendidikan juga memberi pedoman yang kuat bagi perjalanan hidup manusia. 

Dapat diartikan bahwa pendidikan juga memberikan nilai keindahan. Kualitas 

sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting bagi kemajuan 

negara  Indonesia. Selain itu juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan 
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dalam era perdagangan bebas, penguasaan ilmu pengetahuan, dan tekonologi. 

Kualitas sumber daya manusia hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. 

Sebagai langkah implementasi awal pemerintah pada tahun 1994 yang lalu telah 

menetapkan wajib belajar 9 tahun. Peningkatan sumber daya manusia akan 

menjadi hal yang terpenting bagi generasi muda yang menjadi tonggak 

kehidupan majunya negara Indonesia. Karena bagaimanapun juga generasi muda 

merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan membawa bangsa 

menuju kemajuan dimasa yang akan datang. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam dunia pendidikan, maka 

keterpaduan antara kegiatan  guru diharapkan mampu mengatur, mengarahkan, 

dan menciptakan suasana yang mampu mendorong minat siswa untuk tetap 

belajar sampai jenjang yang tinggi. Proses pendidikan merupakan suatu sistem 

yang terdiri dari input, proses dan output. Input merupakan siswa yang akan 

melaksanakan aktivitas belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar  mengajar 

sedangkan output merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari 

pelaksanaan proses pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang  berkualitas dan berdaya saing tinggi. 

Bagi siswa yang mengenyam  pendidikan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), sebagian dari mereka memilih untuk bekerja tapi tidak sedikit 

dari mereka memilih untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi yaitu perguruan 

tinggi. Menurut Djojodibroto (2004) berpendapat bahwa “Perguruan tinggi 

adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi”. Perguruan tinggi 

juga dapat diartikan dengan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan dan berbagai macam keahlian, misalnya: bidang pendidikan, 

ekonomi, hukum, psikologi, teknik, kesehatan dan lain-lain yang sesuai dengan 

Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang kurikulum pendidikan menetapkan 

perguruan tinggi berupa akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau 

universitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Menjejangkan karir di perguruan 

tinggi, akan mematangkan siswa baik didalam memperoleh ilmu, berperilaku dan 

cara berfikir. Cara berfikir yang rasional syarat akan pengujian yang ilmiah, serta 

mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya, merupakan ciri khas yang 
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dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa selalu menggunakan fikirannya secara 

rasional jika memecahkan suatu masalah. Sedangkan matangnya suatu ilmu yang 

ditempuh mahasiswa diperguruan tinggi, akan menjadikan mahasiswa 

berperilaku yang baik pula. Pada saat ini tidak hanya siswa saja yang giat-giat 

mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan studinya, tetapi banyak perguruan 

tinggi memperbaiki citranya, baik dari insfratruktur maupun organisasinya guna 

untuk memikat siswa agar tertarik untuk melanjutkan studinya. Selain tujuan 

tersebut ada tujuan lain yaitu agar perguruan tingginya menjadi yang terbaik. 

Berikut adalah data fakta 5 perguruan tinggi terbaik di tahun 2015, di urutan 

pertama UGM (Unversitas Gajah Mada) terletak di kota Jogjakarta, di urutan 

kedua UI (Universita Indonesia) terletak di Depok Jakarta, urutan ketiga ITB 

(Institut Teknologi Bandung) terletak di kota Bandung, di urutan keempat IPB 

(Institut Pertanian Bogor) terletak di kota Bogor, dan di urutan kelima UNDIP 

(Universita Diponegoro) terletak di kota Semarang. Universitas atau perguruan 

tinggi terbaik di Indonesia masih di dominasi di Pulau Jawa. 

Pada hakikatnya, setiap siswa memiliki suatu kecenderungan atau minat 

untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Slameto 

(2010:57)  “Minat adalah  kecenderungan  yang  tetap  untuk  memperhatikan  

dan  mengenang  beberapa kegiatan”. Sedangkan menurut Menurut Djamarah 

(2011:166), minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa aktivitas, dengan kata lain minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Mereka memilih perguruan tinggi sebagai tempat yang terakhir untuk 

meneruskan karirnya didalam memperoleh pendidikan yang berarti bagi dirinya. 

Namun demikian tidak semua orang yang bisa melanjutkan studinya keperguruan 

tinggi seperti halnya keinginan dari setiap individu siswa itu sendiri. Menurut 

Mentri Pendidikan (2011), “Jumlah anak berusia 19-23 tahun yang melanjutkan 

ke PT (perguruan tinggi) cuma 23%, Sisanya 77% belum punya kesempatan 

untuk masuk ke perguruan tinggi mereka selalu mempertimbangkan faktor-faktor 

yang berada dibelakang mereka”. Misalnya seperti faktor perhatian orang tua dan 

faktor motivasi belajar dalam diri siswa itu sendiri. 
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Di lingkungan sekitar banyak di jumpai adanya siswa yang kurang 

berminat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan orang tuanya 

menginginkan anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut 

biasanya dikarenakan siswa itu sendiri beranggapan bahwa melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi tidak menjamin masa depannya menjadi lebih baik. Ada 

juga siswa yang minatnya tinggi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, 

tetapi siswa tersebut kurang dukungan dari orang tuanya. Penyebabnya, salah 

satunya adalah faktor biaya. 

Menurut Sanjaya (2012:1), “Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam hubunganya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari 

lingkungannya”. Keluarga adalah lingkungan masyarakat terkecil yang 

merupakan lingkungan  pendidikan primer yang bersifat fundamental, sehingga  

sangat berperan dalam pembentukan proses pembelajaran anak. Besar kecilnya 

persoalan, sumbernya kembali pada pendidikan dan pertumbuhan sejak dini 

dalam keluarga, dimana perjalanan anak  manusia secara bertahap dimulai sejak  

terbukanya mata terhadap kehidupan. Dalam hal ini seorang ibu mampu 

memainkan peranan sebagai secara utuh dan tepat, maka bukan saja dia telah 

memenuhi kewajiabannya semata-mata melainkan telah ikut pula menabur andil 

bagi upaya memelihara kelangsungan hidup bangsa dan Negara. 

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 tua harus  

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. 

Diketahui bahwa keluarga yang sangat besar pengaruhnya dibandingkan 

dengan lingkungan sekolah dan masyarakat, maka keluarga hendaknya 

mendorong anak untuk lebih menumbuhkan motivasi melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi, atau menyuruh sang anak mencari-cari informasi tentang 

universitas atau perguruan tinggi yang baik untuk dirinya.  

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

satu faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan pendidikannya 

kejenjang yang lebih tinggi. Istilah motivasi berasal dari kata motif  yang dapat 

diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang  menyebabkan  

individu  tersebut  bertindak atau berbuat. 

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”. Sedangkan menurut 

Uno (2009:3) “Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang 

untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhannya”. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan  

antara  dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi dapat juga 

diartikan sebagai kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Teori ini menyarankan agar menggunakan aktivitas untuk meningkatkan  

kemampuan akademis bagi peserta didik. Sehingga motivasi dapat di artikan  

sebagai rasa ingin tahu yang menyebabkan seseorang untuk memenuhi kemauan 

atau keinginannya, sehingga menimbulkan pilihan-pilihan yang tepat untuk 

dirinya, baik itu dalam memilih tempat untuk bisa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. 

Pada zaman yang semakin modern  ini banyak  tersedianya  sarana  atau 

tempat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Banyaknya pilihan pendidikan ini  

menyebabkan siswa lebih selektif untuk  memilih  pendidikan  mana  yang sesuai  

dengan kemampuan diri. Namun demikian untuk dapat melanjutkan studi ke 
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perguruan tinggi dibutuhkan sangat banyak perhatian dari orang tua, baik 

perhatian dari segi rohani maupun material. Selain perhatian orang tua siswa haru 

memperkuat motivasinya agar minatnya untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi tercapai. 

Hasil  survey  pendahuluan  menunjukan  bahwa  sebagian  besar  siswa 

sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  memiliki  masalah  dalam  melanjutkan  

studi  yaitu  karena  perhatian oang tua  yang  berdampak  pada  minimnya  niat 

melanjutkan  studi  keperguruan  tinggi.  Motivasi belajar  siswa SMK Prawira 

Marta sendiri  juga  banyak  memiliki  perbedaan,  perbedaan itu lebih mudah 

dilihat dari jenis kelamin. Siswi peremuan cenderung mempunyai motivasi 

belajar sangat kuat dibandingkan dengan anak laki-laki, anak laki-laki lebih 

cenderung kurang motivasi belajar dan lebih suka bermain.  Untuk  itu  dalam  

melanjutkan  studi  ke perguruan  tinggi  diperlukan  perhatian orang tua  yang  

kuat  dan  motivasi belajar yang baik guna meningkatkan minat melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. 

Peneliti memilih siswa pada SMK Prawira Marta karena SMK Prawira 

Marta ini merupakan sekolah menengah kejuruan swasta yang bagus di daerah 

sukoharjo. sebagian banyak dari keluarga menengah kebawah dan SMK Prawira 

Marta sebagian siswanya kurang motivasi. Dan alasan lain peneliti memilih SMK 

Prawira Marta adalah siswa SMK Prawira Marta cenderung kurang perhatian dari 

orang tuanya, karena dari pagi sampai sore orang tua tidak berada di rumah yaitu 

di luar rumah untuk bekerja. Maka dari itu peneliti memilih SMK Prawira Marta 

karena cenderung cocok dengan penelitian ini. Alasan lain peneliti memilih SMK 

Prawira Marta karena sekolah kejuruan, tidak sedikit lulusan dari sekolah 

kejuruan emilih berhenti melanjutkan studinya untuk memilih bekerja. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 

DITINJAU DARI PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR 

SISWA PADA SISWA KELAS XII SMK PRAWIRA MARTA KARTASURA 

TAHUN AJARAN 2014/2015”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas serta agar tidak terjadi pembiasan 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini hanya membahas tentang 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi ditinjau dari perhatian 

orang tua dan motivasi belajar siswa. 

2. Obyek penelitian ini dilakukan pada seluruh siswa kelas XI SMK Prawira 

Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, 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. Batasan masalah sangat penting  karena merupakan focus penelitian. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Minat siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan yang besar  

terhadap sesuatu dalam hal ini adalah melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

dan berusaha untuk merealisasikan. 

2. Perhatian orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberi 

bimbingan, memberi perhatian, menasehati anak, dan mengawasi tingkah 

laku anak. 

3. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tekun 

menghadapi tugas, ulet dalam belajar, inisiatif dalam belajar, dan senang 

memecahkan masalah soal-soal. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah 

seperti yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Adakah 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. Adakah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap minat siswa melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura 

tahun ajaran 2014/2015 ? 

3. Adakah pengaruh secara bersama-sama antara perhatian orang tua dan 

motivasi belajar siswa terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi pada siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 

2014/2015 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya tujuan yang berfungsi sebagai 

acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat 

bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada pemecahan masalah. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara perhatian orang tua terhadap minat siswa 

untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMK 

Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi belajar terhadap minat siswa 

untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMK 

Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara perhatian orang tua, 

motivasi belajar terhadap minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi pada siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 

2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi ditinjau dari perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa 

serta dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai aspek kehidupan 

manusia dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diajadikan bahan 

pertimbangan untuk siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

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 diinginkan. 

b. Bagi Sekolah 

1) Sebagai barang pertimbangan untuk mengarahkan siswanya terutama 

kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura dalam memilih perguruan 

tinggi. 

2) Sebagai masukan yang bersangkutan dengan usaha sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi Peneliti 

Mengerti wawasan dan dapat mengetahui secara mendalam latar 

belakang minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi ditinjau dari 

perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa. 

d. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini berguna bagi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai bahan referensi untuk pengembangan dalam penelitian 

selanjutnya. 

 


