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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah wahana untuk mempersiapkan manusia dalam 

memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan 

datang (Djumali, dkk, 2014: 1). Masa depan bangsa terletak di tangan 

generasi sekarang. Mutu bangsa di kemudian hari tergantung pada 

pendidikan yang disuguhkan dan dinikmati oleh anak-anak Indonesia 

sekarang, terutama melalui pendidikan formal di sekolah. Pendidikan 

mempunyai peran yang amat menentukan, tidak hanya bagi perkembangan 

dan perwujudan dari individu tetapi juga bagi pembangunan suatu bangsa 

dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan tergantung dari bagaimana 

kebudayaan tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber 

daya manusianya. Definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, 

sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, 

yakni: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang 

sistem pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.  

Pendidikan terdiri atas pendidikan informal, non formal dan formal. 

Pendidikan formal atau yang disebut sebagai pendidikan sekolah terdiri atas 
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beberapa jenjang yaitu dilakukan di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah 

Ibtidaiyyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah 

Tsanawiyyah (MTs) atau sederajat. Pendidikan menengah dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) 

atau Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat. Sedangkan pendidikan tinggi 

dilakukan di Perguruan Tinggi (PT). 

Menurut UU Nomor 12 tahun 2012 pasal 1, Perguruan Tinggi adalah 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan 

Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan 

Tinggi diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta menghasilkan intelektual, ilmuwan atau profesional yang berbudaya 

dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela 

kebenaran untuk kepentingan negara sehingga dapat meningkatkan daya 

saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. 

Pendidikan tinggi dapat memberikan jaminan bagi kehidupan 

seseorang, terlebih semakin tinggi tuntutan dan ketatnya persaingan di dunia 

kerja, walaupun pendidikan tinggi bukan merupakan suatu syarat mutlak 

untuk mencapai sebuah kesuksesan. Pendidikan di perguruan tinggi berkisar 

tentang nilai akademis yang diperoleh dalam setiap mata kuliah yang 

diambil, kepartisipasian dalam sejumlah kegiatan mahasiswa, dan keaktifan 

pada sejumlah presentasi dan tugas perkuliahan yang dilakukan. Semua hal 

tersebut membantu pembentukan kepribadian seseorang. 

Faktanya bahwa pendidikan tinggi membantu dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan memecahkan masalah. Seseorang yang 

memiliki gelar sajana dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

mumpuni lebih dihargai dan dicari di dalam dunia kerja dibandingkan 

dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat atau tingkat 

pendidikan dibawahnya. 
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Pendidikan secara tidak langsung dapat mengubah pola pikir dan 

perilaku seseorang. Harapannya semakin tinggi pendidikan yang dilakukan 

seseorang semakin baik pula pola pikir dan perilaku seseorang tersebut agar 

sesuai dengan ilmu dan kecakapan yang ia dapat melalui pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pentingnya pendidikan di perguruan 

tinggi saat ini sebagai modal untuk kehidupan anak yang lebih baik. 

Pentingnya pendidikan di perguruan tinggi untuk anak, hendaknya 

didukung oleh orang tua. Menurut Ahmadi (2003: 241) orang tua menjadi 

pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, orang tua mengasuh dan 

mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab. Orang tua sebagai 

penyedia fasilitas pendidikan anak, motivasi orang tua dalam 

menyekolahkan anak ke perguruan tinggi merupakan salah satu penentu 

jenjang pendidikan tinggi yang akan di tempuh oleh anak. Peran orang tua 

dalam pendidikan anak menduduki tempat yang strategis dalam menentukan 

pencapaian keberhasilan pendidikan anak. Motivasi orang tua dalam 

menyekolahkan anak bisa berasal dari motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. 

Menurut Santrock dalam Mardianto (2012: 186), motivasi adalah proses 

yang memberikan semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku 

yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan 

lama. Mardianto, memberikan tiga kata kunci yang dapat diambil dari 

pengertian psikologi, yakni: 1) dalam motivasi terdapat dorongan yang 

menjadikan seseorang mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan, 

2) dalam motivasi terdapat satu pertimbangan apakah harus memprioritaskan 

tindakan alternatif, baik itu tindakan A atau tindakan B, dan 3) dalam 

motivasi terdapat lingkungan yang memberi atau menjadi sumber masukan 

atau pertimbangan seseorang untuk melakukan tindakan pertama atau kedua. 

Wahyono (2001) menyebutkan bahwa orang tua dalam hal ini sangat 

berperan sebagai pengambil keputusan bagi masa depan pendidikan anak. 

Dalam hal pemberian keputusan untuk memberikan pendidikan tinggi untuk 

anaknya, orang tua akan memutuskan hal tersebut berdasarkan beberapa 

faktor yang didasari oleh keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya di 



4 

 

 

kemudian hari. Menurut Nanik (2006: 194) faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi antara 

lain: faktor kondisi sosial, ekonomi orang tua, kecerdasan, minat, perhatian, 

bakat, lingkungan, cita-cita, kondisi siswa, dan prestasi belajar. 

Dari hasil penelitian Andrew, dkk (2014) menunjukkan bahwa akses 

pendidikan informal di Kiberia, Kenya dipengarui faktor sosial ekonomi 

seperti tingkat pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, 

kecukupan belajar, mengajar materi atau sumber daya dan pendudukan, 

semua mempengaruhi kualitas dan ketersediaan pendidikan serta 

kemampuan pendidikan untuk meningkatkan keadaan hidup. 

Seharusnya orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk 

kehidupan anak. Namun pada kenyataannya, pendidikan di perguruan tinggi 

belum sepenuhnya dilaksanakan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam 

kehidupan masyarakat, terlebih lagi apabila di dalam masyarakat terutama 

orang tua tersebut kurang memahami arti penting dan tujuan pendidikan 

tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan pada umumnya masih 

rendah dimana mayoritas pendidikannya sampai tingkat SMP sehingga 

pengetahuan pendidikan yang mereka ketahui juga terbatas, hal ini tentunya 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya motivasi orang tua 

menyekolahkan anak.  

Kondisi tersebut terjadi di Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, 

Kabupaten Klaten yang masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang 

beragam. Dari hasil observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa 

sebagaian besar masyarakat di desa Brangkal sudah memahami akan 

pentingnya pendidikan, meskipun masih banyak yang belum mendapatkan 

pendidikan yang layak. Motivasi orang tua sangat berpengaruh terhadap 

tingkat pendidikan di desa Brangkal. Orang tua yang mempunyai pekerjaan 

yang layak dan penghasilan yang tinggi akan berkorban materi demi 

pendidikan anaknya, sementara orang tua dengan pekerjaan yang belum 

mapan dan penghasilan yang sedang mengesampingkan pendidikan anaknya, 

bahkan tidak sedikit yang mengarahkan anaknya untuk bekerja mencari 
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uang. Tetapi, ada juga orang tua yang berpenghasilan tinggi namun mereka 

tidak mau menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan 

karena orientasi mereka kepada pekerjaan, karena mereka berasumsi bahwa 

untuk apa meyekolahkan putra putrinya sampai ke perguruan tinggi jika pada 

akhirnya sama-sama sulit mencari pekerjaan. 

Bertolak dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan 

kondisi dan permasalahan tersebut dengan penelitian berjudul “Analisis 

Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anak ke Perguruan Tinggi di Desa 

Brangkal Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pendidikan pemuda di Desa Brangkal Kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana motivasi orang tua menyekolahkan anak ke perguruan 

tinggi di Desa Brangkal Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten? 

3. Apakah saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi orang tua 

menyekolahkan anak ke perguruan tinggi di Desa Brangkal Kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pemuda di Desa Brangkal 

Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.  

2. Untuk mengetahui motivasi orang tua menyekolahkan anak ke 

perguruan tinggi di Desa Brangkal Kecamatan Karanganom Kabupaten 

Klaten.  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi orang tua 

menyekolahkan anak ke perguruan tinggi di Desa Brangkal Kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten. 
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D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan dibidang akademis dan memberikan wacana 

tentang motivasi menyekolahkan anak ke perguruan tinggi untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan dapat 

menambah khasanah pengetahuan, referensi, dan literatur tentang 

motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, 

serta menambah pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dan 

wawasan bagi orang tua pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi universitas, memberikan informasi tentang seberapa besar 

motivasi orang tua menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, 

yang diharapkan perguruan tinggi dapat mempertahankan mutu 

pendidikan bahkan diharapkan dapat mewujudkan harapan orang 

tua. 

b. Bagi institusi yang berkompeten bagi dunia pendidikan, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan di 

bidang pendidikan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil 

dapat bermanfaat bagi pertumbuhan motivasi menyekolahkan anak 

ke perguruan tinggi. 

c. Bagi masyarakat, memberikan sumbangsih pemikiran khususnya 

bagi orang tua, agar mereka meningkatkan kesadaran tentang arti 

penting pendidikan bagi anaknya di masa yang akan datang. 

d. Bagi pembaca, sebagai bahan bacaan atau referensi yang dapat 

memperkaya kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan 

banding untuk penelitian yang relevan. 
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e. Bagi peneliti, untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah 

pengalaman peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

motivasi menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, serta sebagai 

bahan pustaka dan kajian untuk penelitian berikutnya. 

f. Bagi peneliti lain, sebagai bahan bagi peneliti lain untuk dapat 

mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang 

lebih luas. 

 

 

 


