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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mendidik anak merupakan tugas yang paling mulia yang diamanatkan 

Tuhan kepada para orang tua. Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam mendidik 

anak terletak di atas bahu orangtua salah satu pilihan orang tua saat ini, ialah 

dengan memilihkan lembaga pendidikan yang berbasis agama untuk anak dan  

memilih sekolah yang memiliki brand image yang sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan seperti fasilitas lengkap yang diberikan, ekstrakurikuler yang 

ada, sekolah yang biaya relatif mahal sebagai bagian dari prestise dalam 

masyarakat, kondisi tersebut akan menimbulkan pengaruh pada sekolah yang 

tidak memiliki brand image yang kurang terkenal dan kurang memiliki prestasi. 

Pemilihan orang tua dalam memutuskan sekolah bagi anaknya menjadi masalah 

yang mengemuka saat ini, mereka sekarang cenderung memilih sekolah favorit, 

yang berada di luar desa karena orang tua berpandangan pendidikan berbasis 

agama saat ini lebih menjadi pilihan dan sebanding dengan yang mereka peroleh 

melihat anaknya pintar secara akademik maupun spiritualnya. 

Hampir semua orang tua ingin mendidik anaknya di lingkungan sebaik 

mungkin dan keputusan mereka untuk berinvestasi pada anak tergantung pada 

sejumlah faktor sosial, ekonomi dan budaya (Maangi, 2014: 119-128). Orang tua 

memiliki kewajiban untuk memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang –Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 yang 

berbunyi: (1) berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) orang tua 

dari anak usia belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada 

anaknya. 

Pada jaman sekarang orang tua lebih percaya dengan Sekolah Dasar 

berbasis agama selain peminatnya banyak juga memiliki alasan lain diantaranya: 

(1) pelajaran agama yang lebih intensif, (2) pelatihan tingkah laku dan budi 
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pekerti menurut tuntunan agama, (3) kegiatan tambahan yang positif, (4) kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib, dan (5) fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap 

maka dari itu orang tua sekarang lebih cenderung memilih Sekolah Dasar 

berbasis agama. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam 

tentang faktor apa saja yang membuat orang tua lebih memilih sekolah dasar 

berbasis agama di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Sehingga peneliti 

mengangkat judul “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan Orang Tua Siswa Kelas 1 dalam Memilih Sekolah Dasar  Berbasis 

Agama di SD Muhammadiyah 16 Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada dalam penelitian ini, maka masalah  

diungkap diantaranya: 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua dalam  

memilih Sekolah Dasar bagi anaknya? 

2. Faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan orang tua dalam memilih sekolah dasar berbasis agama? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan penelitian untuk: 

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang membuat orang tua lebih memilih 

sekolah berbasis agama. 

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua dalam memilih Sekolah 

Dasar berbasis agama. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktik di dunia pendidikan pada umumnya. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai acuan penelitian awal dalam  upaya  meningkatkan  mutu 

pendiddikan, baik sarana prasarana, hubungan masyarakat, prestasi 

sekolah. 

b. Dapat memperjelas dan memkaji ulang tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan memilih sekolah. 

c. Dapat menambah referensi hasil penelitian tentang pemilihan sekolah 

yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, sekolah dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam  memilih 

sekolah bagi anaknya sehingga sekolah dapat mengetahui hal-hal yang 

dianggap sebagai faktor dominan yang menyebabkan ketertarikan orang 

tua. 

b. Bagi orang tua siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat 

khususnya orang tua apabila ingin memasukkan putra-putrinya,  

sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor dalam memilih sekolah. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi agar kepala sekolah 

tetap meningkatkan kinerjanya, fasilitas sekolah, sarana prasarana, dan 

lebih memajukan sekolah dengan program unggulan agar mampu 

bersaing dengan sekolah lain. 

 

 

 

 


