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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam perkembangan 

kehidupan manusia untuk mengembangakan kemampuan yang dimiliki 

agar menjadi orang yang lebih baik dimasa depan, sebagaimana di 

jelaskan dalam undang-undang nomer 20 tahun 2003 pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk memperoleh suasana belajar secara aktif 

mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.  

Menurut Hamid Darmadi (2019:13) Pendidikan mempunyai tujuan 

untuk menciptakan manusia yang mempunyi jiwa pancasila yang 

berlandaskan dasar hukum untuk mengembangkan karakter, menciptakan 

pribadi yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang 

diimpikan serta mampu menyesuaikan diri secara efisien dalam berbagai 

lingkungan, agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai maka 

pendidikan harus melibatkan berbagai pihak yang mempunyai peranan 

masing-masing untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan 

seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Pendidikan pertama bagi anak diperoleh melalui lingkungan 

keluarga, karena sebagian besar waktu anak berada di rumah, setiap orang 

tua mempunyai tanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anaknya, 

tanggung jawab orang tua dalam dunia pendidikan salah satunya yaitu 

memilihkan tempat sekolah karena sekolah merupakan jenjang pendidikan 

sebagai penentu terhadap kehidupan masa depan anak, dalam memilih 

sekolah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yanuari (2016:158) bahwa 

setiap orang tua pasti sudah mempertimbangkan dengan baik bukan hanya 

mengandalkan sekolah yang memiliki popularitas namun melalui kualitas 

pendidikan, kurikulum, tenaga pengajar dan budaya sekolah.  
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Sekolah yang baik dan berkualitas mempunyai pandangan dan 

pemikiran yang berbeda-beda bagi setiap manusia, semua itu berasal dari 

selera manusia itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan, dengan adanya kemajuan zaman yang lebih moderen 

membuat pendidikan semakin berkembang, banyak sekolah-sekolah baru 

yang mulai didirikan contohnya pada tahun 2019/2020 di Kecamatan 

Mojogedang Kabupaten Karanganyar terdapat 46 sekolah dasar yang 

terdiri dari 36 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta, dengan adanya 

sekolah negeri maupun swasta yang ada dapat dijadikan pertimbangan 

oleh orang tua dalam memilihkan sekolah bagi anak mereka.  

Gentungan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

kecamatan Mojogedang, kelurahan Gentungan berada diantara kelurahan 

Gebyok dan Munggur, di kelurahan Gebyok terdapat 2 sekolah dasar 

negeri yaitu SDN 1 Gebyog, SDN 2 Gebyog, dan 2 sekolah dasar swasta 

yitu MI Sudirman Gebyok, SD Muhmadiyah Baitul Fallah, sedangkan 

pada kelurahan Munggur terdapat 3 sekolah dasar negeri  yaitu SDN 1 

Munggur, SDN 2 Munggur, SDN 3 Munggur, MI Sudirman Munggur, dan 

2 sekolah dasar swasta yaitu SDIT  Abu Jafar, dikelurahan Getungan 

sendiri terdapat terdapat 3 sekolah dasar negeri yaitu SDN 1 Gentungan, 

SDN 2 Gentungan, SDN 3 Gentungan, lokasi masing-masing sekolah 

menyebar pada beberapa desa tidak berdekatan satu dengan yang lainnya 

kurang lebih berjarak 3-5 KM pada setiap sekolah, sekolah yang 

berdekatan hanya SDN 02 Gentungan dengan SDN 03 Gentungan.  

Saat ini orang tua disekitar Gentungan lebih cenderung untuk 

menyekolahkan anaknya disekolah berbasis swasata baik dari sekolah 

swasta milik perorangan maupun dari sebuah organisasi, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Yaacob et al., 2014:230 bahwa orang tua mempunyai 

beberapa alasan  dalam menyekolahkan anak disekolah swasta yaitu 

adanya pembelajaran keagamaan, keadaan lingkungan dan fasilitas 

sekolah yang kondusif, prestasi sekolah, guru berkualitas dan adanya 

lokasi sekolah strategis hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan 
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antar sekolah untuk mendapatkan siswa baru semakin tinggi, pada saat 

inilah sekolah mempunyai tantangan untuk menjalankan sekolah 

berstandar nasional untuk mencapai sekolah yang berkualitas sesuai 

dengan harapan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Sekolah berkualitas tidak dapat muncul dengan sendirinya atau 

hanya mengandalkan fasilitas lengkap melainkan melalui perencanaan dan 

dilaksanakan dengan baik melalui bantuan dari beberapa pihak yang saling 

terkait antara satu dengan lainnya serta melalui komitmen dari warga 

sekolah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Minsih et al., 

2019:30). Akses pendidikan yang belum merata membuat kualitas 

pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah (Irmayani et al., 

2018:112) maka setiap sekolah harus merencanakan pendidikan dengan 

baik untuk meningkatkan kualitas sekolah untuk menarik minat orang tua 

dalam menyekolahkan anaknya. 

Implementasi minat dalam penelitian ini yaitu menyekolahkan 

anaknya di SDN 01 Gentungan, yang beralamat di desa Karanggayam, 

Gentungan, Mojogedang, Karanganyar, minat orang tua yang memilih 

menyekolahkan anak di SDN 01 Gentungan dapat dilihat melalui  jumlah 

penerimaan siswa baru selama 5 tahun ini yaitu dari tahun pelajaran 

2015/2016 sebanyak 33 siswa baru, tahun 2016/2017 sebanyak 22 siswa 

baru, tahun 2017/2018 sebanyak 24 siswa baru, tahun 2018/2019 sebanyak 

21 siswa baru dan tahun 2019/2020 sebanyak 21 siswa baru, berdasarkan 

data penerimaan siswa baru tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

minat orang tua yang menyekolahkan anaknya tidak menentu pada setiap 

tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah siswa yang 

bersekolah namun lebih cenderung mengalami penurunan jumlah siswa, 

penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun pembelajaran 2015/2016 

menuju 2016/2017 jumlah siswa baru menurun sebanyak 11 siswa 

sedangkan tahun berikutnya mengalami peningkatan maupun penurunan 

namun tidak begitu signifikan. 
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Menurut data kelahiran yang ada dikelurahan Gentungan dari tahun 

2009 sampai 2014 diperoleh data kelahiran yang relatif hampir sama 

hanya terdapat beberapa perbedaan dari tahun ketahun berikutnya, 

menurut data yang diperoleh dari kantor Kelurahan perkembangan angka 

kelahiran di desa Gentungan selama 5 tahun diperoleh data sebagai berikut 

pada tahun 2009 sebanyak 91 orang, tahun 2010 sebanyak 92 orang, tahun 

2011 sebanyak 89 orang, tahun 2012 sebanyak 86 orang, tahun 2013 

sebanyak 90 orang, dan tahun 2014 sebanyak 92 orang, jumlah kelahiran 

anak paling tinggi pada tahun 2010 & 2014 sedangkan angka kelahiran 

terendah terjadi pada tahun 2012. 

Menurut hasil wawancara pada hari Senin, 4 November 2019 oleh 

Ibu Fatimah selaku wali kelas 6 di SDN 01 Gentungan Mojogedang, 

Karanganyar menunjukkan bahwa dahulu sekolah negeri menjadi sekolah 

yang diinginkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya namun saat 

ini minat orang tua terhadap sekolah negeri mulai mengalami penurunan 

karena adanya lembaga sekolah baru yang memberikan beberapa pilihan 

kepada para orang tua untuk menyekolahkan anaknya, sekolah harus 

mampu bersaing khususnya sekolah negeri untuk mendapatkan jumlah 

pesera didik melalui berbagai kegiatan. 

Menurut Ibu Fatimah menjelaskan bahwa dalam meningkatkan 

minat orang tua, sekolah telah melakukan beberapa kegiatan seperti 

melakukan promosi, memberikan sarana prasarana yang memadai, 

mengadakan jam tambahan dan mengadakan kegiatan ekstrakulikuler 

namun belum dilakukan secara menyeluruh karena terkendala oleh tenaga 

pembimbing dan biaya operasional sekolah, selain itu sekolah juga dapat 

melakukan berbagai kegiatan yang lainnya agar tidak tertinggal dengan 

sekolah yang ada. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut maka perlu 

pembahasan lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan sekolah agar minat orang tua yang ingin menyekolakan 

anaknya menjadi meningkat, oleh karena itu peneliti ingin mengadakan 
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penelitian dengan judul “Upaya SDN 01 Gentungan Untuk 

Meningkatkan Minat Orang Tua Dalam Memilih Sekolah Tahun 

2019/2020.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dapat diperoleh rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan minat orang 

tua untuk menyekolahkan anak di SDN 01 Gentungan? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam meningkatkan minat orang tua 

pada SDN 01 Gentungan? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

meningkatka minat orang tua siswa pada SDN 01 Gentungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang 

ingin di capai oleh peneliti untuk: 

1. Mendeskripsikan upaya sekolah dalam meningkatkan minat orang tua 

siswa terhadap SDN 01 Gentungan. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi sekolah dalam meningkatkan 

minat orang tua di SDN 01 Gentungan. 

3. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan sekolah dalam menghadapi 

kendala meningkatan minat orang tua di SDN 01 Gentungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pendikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

a. Mampu memberikan wawasan dan masukan kepada lembaga 

pendikikan khususnya untuk lembaga sekolah dasar dalam 

meningkaatkan minat orang tua untuk memilih sekolah. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi bagi guru 

sekolah dasar dalam menigkatkan minat orang tua terhadap sekolah 

dasar negeri. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman tentang upaya sekolah dalam meningkatkan minat 

Orang tua di SDN 01 Gentungan. 

b. Bagi Sekolah  

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak sekolah 

sebagai bahan informasi untuk acuan dalam mengembangkan 

peningkatkan minat orang tuadimasa yang akan datang. 

c. Bagi Pendidik  

Semoga hasil penelitan ini dapat memberi gambaran pengetahuan 

dan wawasan pemikiran mengenai upaya yang dapat dilakukan 

sebagai calon pendidik untuk meningkatkan minat orang tua. 

d. Bagi orang tua  

Semoga penelitian ini dapat memberi wawasan dan referensi 

terhadap orang tua yang ingin memilihkan sekolah dasar bagi 

anaknya. 


