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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini sangat mempengaruhi sistem 

pendidikan di Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA (masyarakat 

ekonomi asean) di tahun 2016, tidak hanya membuka ruang gerak dalam 

bidang perdagangan barang atau jasa tetapi juga pasar tenaga kerja kerja 

yang profesional. 

Lembaga–lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah sensitif terhadap pekembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tajam. Lembaga pendidikan 

juga harus dapat melakukan sebagai fungsinya sebagai pencetak sumber 

daya manusia (SDM) yang mampu membangun dirinya sendiri dan 

lingkungannya.  

Lembaga pendidikan yang dapat mencetak (SDM) yang berkualitas, 

akan banyak diminati oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan dalam 

memilih memasuki lembaga tersebut. Lembaga pendidikan perlu melakukan 

pembaharuan kurikulum, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam hal 

pembelajaran, meningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidika, sarana 

prasarana penunjang, serta mempunyai jaringan (networking) dengan dunia 

industri. 
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Perubahan – perubahan yang inovatif akan berdampak pada mutu 

lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Sehingga Peran Sekolah 

dalam mengupayakan perubahan terus menerus dilaksanakan, untuk 

meningkatkan standard mutu yang ada, khususnya menguatkan faktor 

pendidikan yaitu kepala sekolah, guru dan orang tua. 

Orang tua salah satu penguat dalam pengambilan keputusan memilih 

jenjang sekolah untuk anaknya. Berbagai pertimbangan orang tua akan 

dilakukan untuk masa depan anaknya. Rasa kwatir yang tinggi 

menyebabkan orang tua akan ikut andil dalam menentukan sekolah untuk 

anaknya. Orang tua akan berperan, dikarenakan ingin anaknya mendapat 

sekolahan yang berkualitas dan mempunyai reputasi yang baik.  

Proses pengambilan keputusan di dunia pendidikan untuk anak 

tergolong memerlukan pemikiran lebih dan rasional serta  memakan waktu. 

Proses pengambilan keputusan untuk pendidikan agar anaknya kelak 

mendapatkan ilmu yang berkualitas dan berkarakter. Ada juga orang tua 

yang mempunyai cita – cita agar masa depannya akan layak dan mempunyai 

penghasilan yang lebih dengan pendidikan yang sudah ditempuhnya. 

Pendidikan SMK merupakan pendidikan menengah kejuruan 

setingkat sekolah lanjutan atas (SLTA) dengan lama pendidikan 3 (tiga) 

tahun. Pada sekolah menengah kejuruan lebih ditekankan pada 

pengembangan keterampilan pada peserta didik. Keterampilan diperoleh 

dari pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di luar sekolah (dunia 

industri). Kerja sama dengam dunia industri baik untuk menjalin hubungan 
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dengan institusi pasangan (IP) untuk melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan (magang) kerja yang meliputi input, proses, maupun outcome 

pendidikan dan pelatihan. 

 Tuntutan pemerintah  dalam menghadapi MEA adalah menyiapkan 

peserta didik yang lulus dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia 

industri. Siswa SMK dinyatakan lulus di sekolahnya ketika mereka telah 

memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan berupa hard skill maupun 

Soft skill, dan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja secara percaya diri, 

tanggung jawab, dan punya karakter kerja keras.  

Dari tahun ketahun SMK Negeri 4 surakarta mempunyai 

keterserapan lulusan yang signifikan, pada tahun pelajaran 2012/2013, tahun 

2013/2014, dan tahun pelajaran 2014/2015 data keterserapan tamatan 100%. 

Semua telah terserap sebelum anak dinyatakan lulus di SMK Negeri 4, 

kebanyakan setelah ujian nasional siswa sudah berangkat kerja. Ini 

membuktikan bahwa peserta didik di SMK Negeri 4 Surakarta sudah di akui 

oleh dunia industri. 

SMK Negeri 4 Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah 

kejuruan di bidang pariwisata yaitu bidang Tata Busana, Tata Kecantikan, 

bidang Tata Boga dan Akomodasi Perhotelan. Kelas yang dimiliki 4 (empat) 

kelas jurusan tata busana, 4 (empat) kelas jurusan tata boga, 2 Dua kelas 

jurusan tata kecantikan dan 3 (tiga) kelas jurusan akomodasi perhotelan. 

Pada jurusan Tata Busana dan Tata Boga terdapat kelas khusus 

entrepreneur  yang bisa di minati siswa, kelas ini mempunyai tujuan untuk 
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mencetak siswa menjadi wirausahawan muda sebelum dan sesudah lulus. 

Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. 

Kenyataan yang ada setiap tahunnya SMK Negeri 4 dalam 

penerimaan siswa baru tidak begitu siginifikan perubahan peminatnya dan 

justru kelihatan menurun pada tahun pelajaran 2013/2014, hal ini bisa 

terlihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Penerimaan Peserta Didik Baru 3 Tahun Terakhir 

No. Tahun Pelajaran Jumlah 

Pendaftar 

Diterima Tidak 

Diterima 

1 2012/2013 686 400 286 

2 2013/2014 525 416 107 

3 2014/2015 553 416 137 

4 2015/2016 722 416 276 

 Sumber : SMK Negeri 4 Surakarta 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa peningkatan minat siswa untuk 

masuk ke SMK Negeri 4 surakarta tidak signifikan, hanya pada tahun 

pelajaran 2015/2016 ada peningkatan daya serap. Hal yang harus dilakukan 

oleh pihak sekolah agar mempertahankan atau mengembangkan daya serap 

yang lebih adalah meningkatkan persepsi orang tua agar memilih SMK 

Negeri 4 sebagai sekolah putra putrinya. Hal ini bisa dengan cara 

meningkatkan: kualitas pembelajaran guru, prestasi sekolah, fasilitas 

sekolah bagi siswa, mengenakan biaya sekolah yang kompetitif dan 

menciptakan  lingkungan sekolah yang sehat dan aman bagi siswa. 
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Penelitian ini mereplikasi penelitian Hsu (2013), yang meneliti 

tentang analisis faktor yang mempengaruhi orang tua memilih SMP di 

Taiwan. Dengan menggunakan regresi linear berganda, bahwa lingkungan 

pendidikan, filsafat pendidikan, tempat belajar dan fasilitas, kegiatan 

kulikuler, spesialisasi sekolah, lokasi dan transportasi berpengaruh positif 

terhadap keputusan memilih sekolah. 

Penelitian ini juga merujuk penelitian Yaacob (2014) bahwa Latar 

Belakang/Status Sekolah, Kinerja Sekolah, Kurikulum, Lingkungan 

Sekolah/Fasilitas, Lokasi, Guru Berkualitas dan Jarak Tempuh berpengaruh 

terhadap keputusan memilih sekolah. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga pendidikan SMK Negeri 

4 Surakarta setiap tahunnya selalu berkembang dan banyak peminatnya 

untuk peserta didik. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti 

secara mendalam. 

 

B. Perumusan  Masalah 

Sumber daya manusia yang berkualitas masih sangat dibutuhkan dan 

akan bersaing apalagi dalam menghadapi MEA di tahun 2016. Semakin 

tinggi tingkat persaingan di dunia kerja akan semakin tinggi pula kebutuhan 

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi keahlian 

yang telah ditempuh. Salah satu peningkatan sumber daya manusia sejak 

dini dengan mengeyam dunia di jalur pendidikan yaitu Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 
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SMK salah satu pendidikan menengah yang lebih mengutumakan 

pengembangan soft skill dan hard skill, soft kill yang berupa keterampilan 

yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan orang lain (interpersonal 

skill) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) 

yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Sedangkan 

Hard Skill  merupakan penguasaan dalam teknologi, ilmu pengetahuan dan 

keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu yang 

digelutinya. Pendidikan menengah lain yang sejajar dengan SMK yaitu 

Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidikan ini menekankan pada sistem 

penguasaan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis sebagai modal untuk 

melanjutkan studi yang lebih tinggi atau kuliah. Di proses pembelajaran 

SMK lebih banyak kepada pengembangan keterampilan daripada mata 

pelajaran yang bersifat teoritis, sedangkan untuk SMA sendiri bersifat 

sebaliknya. 

Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 tentang 

Standar Nasional Pendidikan disebutkan tujuan SMK adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruaannya. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa SMK merupakan 

lembaga pendidikan yang mencetak siswanya untuk siap kerja sesuai 

dengan kebutuhan dunia industri, maupun melakukan usaha secara mandiri 

atau  berwirausaha serta lulusan SMK juga dapat melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya atau bahkan jurusan yang 



7 
 

lain. Harapannya siswa lulusan SMK mampu bersaing dalam 

mengembangkan diri dan siap menghadapi tantangan di program MEA 

tahun 2016. 

Dari fenomena tersebut diatas peneliti merasa perlu untuk 

melakukan suatu penelitian dengan cara mengeksplore faktor-faktor yang 

mempengaruhi orang tua keputusan orang tua dalam memilih sekolah di 

SMK Negeri 4 Surakarta. Rumusan penelitiannya yaitu “Faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi keputusan orang tua memilih sekolah di SMK 

Negeri 4 Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengacu dari rumusan masalah diatas maka tujuan  penelitian 

ini secara umum adalah mendiskripsikan secara luas tentang eksplorasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih sekolah di SMK 

Negeri 4 Surakarta. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengeksplor alasan minat orang tua memilih sekolah di SMK 

Negeri 4 Surakarta 
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b. Mengeksplore berbagai permasalahan orang tua dalam memilih 

sekolah di SMK Negeri 4 Surakarta 

c. Memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan memilih sekolah di SMK Negeri 4 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada 2 macam manfaat dari hasil penelitian ini yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat membuktikan secara empiris faktor-fator 

yang mempengaruhi minat orang tua memilih sekolah di SMK 

sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti dalam 

memahami kebijakan pemasaran dan perilaku konsumen secara lebih 

mendalam. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi para pelaku pemasaran di bidang jasa pendidikan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

merumuskan kebijakan pemasaran menarik minat orang tua dalam 

memilih sekolah di  SMK Negeri 4 Surakarta. 

 


