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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak 

mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan yang pada awalnya hanya 

terfokus pada masalah-masalah utama, yaitu pangan, sandang dan papan, kini 

terus meningkat seiring dengan tuntutan zaman. Menurut Barata  (2004 : 4) 

kebutuhan manusia (human needs) ialah “suatu rasa yang timbul secara alami 

dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan 

dalam kehidupannya”. Sedangkan menurut Setiadi (2005 : 95) kebutuhan 

adalah “suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak 

menarik.” Kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut kemudian memunculkan 

keinginan manusia (human wants) untuk memperoleh sesuatu sebagai alat 

pemuas kebutuhan hidupnya. Suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan 

menciptakan ketegangan yang merangsang dorongan-dorongan yang ada di 

dalam diri individu yang bersangkutan untuk menemukan tujuan-tujuan 

tertentu yang dapat mendorong ke arah pengurangan ketegangan tersebut. 

Teori Erg Alderfer yang dikutip oleh Setiadi (2005 : 109) menyatakan bahwa 

pada dasarnya hierarki kebutuhan meliputi tiga perangkat kebutuhan, yaitu : 
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1. Eksistensi, yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh  faktor-faktor seperti 

makanan, air, udara,upah dan kondisi kerja. 

2. Keterkaitan, yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial dan 

hubungan antarpribadi yang bermanfaat 

3. Pertumbuhan, yaitu kebutuhan dimana individu merasa puas dengan 

membuat suatu kontribusi  yang kreatif dan produktif. 

   Kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang terdapat dalam 

seorang individu menambah motivasi intern-nya. Kekuatan-kekuatan ini 

mempengaruhinya dengan menentukan pikiran-pikirannya dan minatnya, 

sehingga membimbing perilakunya ke dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, 

seorang pelajar yang mengharapkan nilai A pada suatu pelajaran tersebut, 

maka ia harus memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran tersebut yang 

tercermin dari perilakunya, yaitu menaruh perhatian di kelas, membuat 

catatan-catatan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, membaca dan 

sebagainya. Syah (2001 : 136) menyatakan bahwa “minat tidak termasuk 

dalam istilah populer dalam psikologi karena tergantungannya yang banyak 

pada faktor-faktor internal lainnya, seperti : pemusatan perhatian, 

keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.” 

  Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa minat tidak bisa dilepaskan 

kebutuhan dan motivasi, sedangkan kebutuhan sendiri akan mempengaruhi 

motivasi intern setiap individu. Menurut Moekijat (2002 : 10) ada beberapa 

faktor yang berhubungan dengan motivasi intern, yaitu : 
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1. Kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan khusus seseorang adalah 

khas bagi dia sendiri. Orang-orang lain dapat berusaha mempengaruhi dia, 

akan tetapi pada akhirnya, keputusan tentang apa yang ia sendiri 

menginginkan dan membutuhkannya tergantung pada dia sendiri. 

2. Kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan seseorang adalah bersifat 

khas yang membentuk kepribadiannya, susunan biologis dan 

psikologisnya, serta pengalaman-pengalamannya 

 Meskipun tiap kualitas tertentu dari individu dan kebutuhan-

kebutuhan serta keinginan-keinginan berbeda, kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan tertentu tersebut adalah banyak persamaannya untuk 

memungkinkan orang-orang mempergunakan dan membentuk organisasi-

organisasi bersama guna mencapai kepuasan. 

 Tempo dulu masyarakat sederhana belum mengenal lembaga-lembaga 

resmi yang mengatur penyaluran kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, 

contohnya, masyarakat Indian yang tidak perlu meminta bantuan lembaga 

sekolah untuk mengajarkan kepandaian memanah kepada generasi 

penerusnya. Seiring dengan bergulirnya roda sejarah kehidupan, maka 

kebutuhan akan lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan tersebut menjadi 

sangat penting. Karsidi (2005 : 6-7) menyatakan bahwa ada beberapa faktor 

yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk 

mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan manusia, diantaranya: 
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1. Pertumbuhan jumlah populasi manusia yang mempengaruhi tingkat 

penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam. 

2. Kompleksnya pranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan serta 

teknologi terapan 

3. Implikasi tingkat akal budi dan mentalitas manusia yang makin rasional 

  Era reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 telah membawa 

dampak di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di dalam perubahan 

tingkat kebutuhan dan keinginan manusia Indonesia. Persaingan hidup yang 

semakin ketat menyadarkan manusia Indonesia akan pentingnya sebuah 

pendidikan dan lembaga pendidkan bagi mereka dan generasi penerus mereka 

agar kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jaminan hari tua mereka 

dapat terjaga dengan baik.  Kebutuhan dan keinginan akan dunia pendidikan 

dan lembaga pendidikan tersebut telah mempengaruhi minat mereka untuk 

lebih memperhatikan pendidikan generasi penerus mereka, melalui 

peningkatan minat mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka di 

sekolah-sekolah yang diyakini mampu memberikan bekal hidup dan bekal 

persaingan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Ada beberapa alasan 

kuat meningkatnya minat masyarakat akan kebutuhan pendidikan bagi anak-

anak mereka di sekolah, antara lain : 

1. Masyakarat mulai menyadari bahwa untuk memenangkan persaingan 

hidup saat ini,  ia harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-
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orang lain (berkuasa), menonjolkan kelebihannya melalui ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan dari dunia pendidikan. 

2. Masyarakat semakin menyadari bahwa kebutuhan akan bergabung 

(berafiliasi) dalam sebuah lembaga akan mampu memberikan bekal 

positif bagi kehidupan di kemudian hari. 

3. Masyarakat menyadari bahwa dengan pendidikan di sekolah dapat 

meningkatkan motivasi untuk berprestasi sehingga mendukung daya saing 

kehidupan mereka dalam mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. 

4. Adanya peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen sekolah-sekolah 

dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan anak sebagai sebuah 

jaminan masa depan anak dan masyarakat. 

  Kondisi di atas sesuai dengan apa yang digambarkan oleh David 

McClelland dalam Robbins (2003 : 216) yang menyatakan bahwa kebutuhan 

yang menjadi motivasi perilaku manusia ada tiga, yaitu : 

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement), yaitu dorongan untuk 

mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, 

berusaha keras untuk sukses. 

2.  Kebutuhan akan kekuasaan (need for power), yaitu kebutuhan untuk 

membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu 

(tanpa dipaksa)  tidak akan berperilaku demikian. 

3. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation), yaitu suatu hasrat atau 

keinginan untuk hubungan antarpribadi yang ramah dan akrab.  
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  Minat akan  menyekolahkan anaknya tersebut juga tidak lepas dari 

peran dan fungsi sekolah sendiri yang semakin berkembang di era modern ini. 

Peran sekolah dinilai sangat penting bagi maju dan berkembangnya 

masyarakat dan terjaminnya kebutuhan kehidupan mereka kelak di kemudian 

hari. Suwarno dalam Karsidi (2005 : 48 - 49) menyatakan fungsi sekolah 

sebagai  berikut : 

1. Pengembangan kecerdasan pikiran dan pengetahuan ; sekolah adalah 

sebuah lembaga yang di samping mengembangkan pribadi anak didik 

secara menyeluruh juga merupakan lembaga penelitian guna 

pengembangan ilmu dan pengetahuan secara lebih ilmiah. Dalam hal ini, 

fungsi sekolah yang lebih penting adalah menyampaikan pengetahuan dan 

melaksanakan tugas mencerdaskan bangsa. Fungsi sekolah dalam 

pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam 

pendidikan formal 

2. Spesialisasi; Di dalam fungsi ini, sekolah memberikan bekal keterampilan 

dan ilmu pengetahuan secara terpola dan secara sistematis dengan 

mempertimbangkan bakat dan minat dari peserta didik sehingga mereka 

mampu menjadi seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.  

3. Sosialisasi; sekolah mempunyai peranan yang penting di dalam proses 

sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi 

makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di 

masyarakat. Sebab bagaimanapun pada akhirnya dia berada di masyarakat 
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4. Konservasi dan transmisi kultural; sekolah memelihara warisan budaya 

yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan 

kebudayaan tadi (transmisi kultural) kepada geneasi muda, dalam hal ini 

tentunya adalah anak didik 

5. Transisi dari rumah ke masyarakat; ketika berada di keluarga, kehidupan 

anak serba menggantungkan diri kepada orang tua, maka memasuki 

sekolah, dia mendapatkan kesempatan untuk melatih diri sendiri dan 

tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. 

  Sekolah dasar merupakan bagian dari sebuah organisasi pendidikan 

yang selama ini telah dibangun dan telah menjadi sebuah lembaga pendidikan 

dasar formal yang sangat diandalkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan mereka akan berbagai kebutuhan hidup, termasuk di 

dalamnya kebutuhan akan berkuasa, kebutuhan akan berafiliasi dan 

kebutuhan akan berprestasi. Sekolah dasar diyakini merupakan dasar bekal 

bagi anak-anak untuk belajar berafiliasi dengan masyarakat sekolah, 

menyediakan tempat sebagai ajang prestasi yang sehat dan adil serta dianggap 

mampu untuk mempersiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang 

lebih berguna. Sekolah dasar yang handal merupakan sekolah yang mampu 

memenuhi apa  yang menjadi minat dan keinginan dari konsumennya.  

  SD Negeri 02 Selokaton merupakan salah sekolah unggulan yang 

berada di wilayah desa Selokaton, kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. 

Kondisi ini dapat dilihat dari kondisi gedung  dan lingkungan sekolah yang 
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cukup nyaman untuk proses belajar-mengajar. Lingkungan asri dan sejuk oleh 

pepohonan yang cukup rimbun menambah sejuknya suasana belajar. Sarana 

dan prasarana belajar yang memadai seperti halaman sekolah yang cukup 

luas, suasana kelas yang asri, tersedianya lapangan olahraga di dekat sekolah, 

perpustakaan yang cukup baik, dan lain sebagainya menambah daya tarik 

tersendiri bagi SD Negeri 02 Selokaton. Kondisi ini didukung dengan kualitas 

para pengajar dan staf karyawan SD Negeri 02 Selokaton yang rata-rata 

memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar 

lainnya di wilayah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kedisplinan 

yang tinggi serta pola mengajar yang bervariatif dari para pengelola SD 

Negeri 02 Selokaton ini. Tidak mengherankan apabila SD Negeri 02 

Selokaton sering sekali menjuarai lomba-lomba yang diadakan baik itu di 

tingkat kecamatan Gondangrejo maupun sampai di tingkat kabupaten 

Karanganyar. Suasana pergaulan antar teman yang sehat dan akrab baik 

diantara sesama rekan, maupun siswa dan guru seakan memberikan kesan 

positif bagi masyarakat yang melihatnya.   

  Karakteristik keunggulan SD Negeri 02 Selokaton tersebut banyak 

menarik minat masyarakat di sekitar desa Selokaton, bahkan di desa-desa di 

luar wilayah tersebut untuk menyekolahkan anaknnya di sekolah tersebut. 

Masyarakat merasa bahwa apa yang telah ditampilkan dan diberikan oleh SD 

Negeri 02 Selokaton dalam jasa pendidikan tersebut mampu untuk memenuhi 

kebutuhan anak mereka akan kebutuhan berprestasi, berafiliasi dan berkuasa.  
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  Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam penelitian ini mengambil 

judul “Pengaruh Kebutuhan Berprestasi, Berafiliasi dan Berkuasa Terhadap 

Minat Masyarakat Menyekolahkan Anaknya di SD Negeri 02 Selokaton 

Kecamatan Gondangrejo Karanganyar” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik sebuah 

benang merah bahwa minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya bisa 

didorong oleh kebutuhan ingin berprestasi, berafiliasi dan berkuasa. Untuk itu  

dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan kebutuhan untuk berprestasi, 

berafiliasi dan   berkuasa secara parsial terhadap minat masyarakat 

menyekolahkan anaknya di SDN 02 Selokaton? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan kebutuhan untuk berprestasi, 

berafiliasi dan   berkuasa secara serempak terhadap minat masyarakat 

menyekolahkan anaknya di SDN 02 Selokaton? 

3. Manakah yang lebih dominan pengaruhnya diantara kebutuhan berprestasi, 

berafiliasi dan   berkuasa terhadap minat masyarakat menyekolahkan 

anaknya di SDN 02 Selokaton? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan berprestasi, berafiliasi dan   

berkuasa secara parsial terhadap minat masyarakat menyekolahkan 

anaknya di SDN 02 Selokaton 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan untuk berprestasi, berafiliasi dan 

berkuasa secara serempak terhadap minat masyarakat menyekolahkan 

anaknya di SDN 02 Selokaton 

3. Untuk mengetahui variabel yang lebih dominan pengaruhnya di antara 

kebutuhan untuk berprestasi, berafiliasi dan berkuasa terhadap minat 

masyarakat menyekolahkan anaknya di SDN 02 Selokaton. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari sudut keilmuwan, hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang penelitian perilaku konsumen 

b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan wahana penerapan teori yang 

diperoleh selama kuliah di Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

kinerja manajemen sekolah dan sebagai dasar untuk menentukan 
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kebijakan manajemen kualitas pendidikan berikutnya dalam rangka 

pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan 

b. Bagi Masyarakat , penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dan motivasi-motivasi 

masyarakat yang dapat meningkatkan minat menyekolah anak mereka 

sehingga mereka dapat menentukan prioritas kebutuhan yang harus 

dipenuhi ketika memilih sekolah untuk anak mereka.  

c. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

mengenai perilaku konsumen, khususnya yang berhubungan dengan 

motivasi, kebutuhan dan minat di dalam dunia pendidikan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

  Thesis yang penulis susun ini terdiri dari lima bab, yang antara bab 

yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. 

   Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

  Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi hasil-hasil penelitian 

sebelumnya dan landasan teori yang mengupas tentang berbagai teori-teori 

yang memiliki hubungan revelan dengan permasalahan yang diteliti. Teori-

teori tersebut antara lain adalah pengertian, obyek serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat masyarakat menyekolahkan anaknya, pengertian dan 
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karakteristik kebutuhan berprestasi, pengertian dan karakteristik kebutuhan 

berafiliasi, pengertian dan karakteristik kebutuhan akan kekuasaan yang 

dilengkapi dengan indikator-indikator untuk setiap variabel, hubungan antara 

motivasi, kebutuhan dan minat. Dalam bab ini juga disajikan kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian.  

  Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan di dalam 

penelitian ini, yang berisi tentang strategi penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen pengumpulan 

data, uji persyaratan analisis, teknik penyajian data dan teknik analisis data. 

  Bab IV adalah analisis data dan pembahasan yang menyajikan hasil 

penelitian berupa gambaran umum tempat penelitian, penyajian data-data 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, uji instrumen yang dipergunakan 

untuk menguji kevaliditasan dan reliabilitas dari data-data yang diperoleh 

tersebut, teknik analisis data yang menggunakan analisis normalitas, 

linieritas, analisis korelasi product moment, analisis korelasi parsial, analisis 

korelasi berganda, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan sumbangan 

efektif dan efisien yang dilengkapi dengan pembahasan dari hasil analisis 

data tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

  Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian 

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan saran-saran yang 

diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi permasalahan yang timbul 

sehubungan dengan permasalahan penelitian ini.  
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