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  BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak 

bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat suatu negara. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

menduduki peranan penting, karena pendidikan merupakan salah satu cara 

untuk mencapai masa depan bagi seseorang dan mempunyai tugas 

memberikan bekal kepada seseorang agar potensinya dapat berkembangan 

secara optimal. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

Bangsa dan Negara. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari 

sekedar untuk tetap hidup, sehingga manusia menjadi lebih terhormat dan 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang tidak berpendidikan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, perenan perguruan tinggi 

menjadi sangat penting untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat 
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menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan kesenian. Untuk menginjak perguruan tinggi, sebelumnya 

sudah menyelesaikan pendidikan menengah yakni pada SMA. Fenomena 

yang terjadi pada setiap tahun ajaran baru sering timbul keresahan orangtua 

jika anaknya tidak dapat meneruskan sekolahnya atau putus sekolah karena 

biaya pendidikan yang begitu mahal apalagi jika memasuki perguruan tinggi. 

Keadaan sosio ekonomi orangtua tentulah mempunyai perenannya terhadap 

perkembangan anak-anak apabila kita pikirkan, bahwa dengan adanya 

perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di dalam 

kelurganya itu lebih luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk 

memperkembangankan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia 

kembangkan apabila tidak ada alat-alatnya.1 

Sedangkan orangtua yang mempunyai penghasilan tinggi, dalam 

pemenuhan kebutuhan sekolah anak tidak akan merasa keberatan dan 

kesulitan, berbeda dengan orangtua yang mempunyai penghasilan rendah. 

Orangtua memegang peranan penting bagi pendidikan anaknya yaitu 

disamping sebagai pendidik yang utama juga sebagai penyandang dana dalam 

pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya tersebut. 

Namun seiring berjalannya waktu, banyak orangtua yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang semakin mahal. Tentunya hal 

tersebut berpengaruh pada minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Bagaimana tidak, karena mahalnya kebutuhan pendidikan 

                                                             
1
 Gerungan. (2002). Psikologi Sosial. Bandung : Refika Aditama.h.181 
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maka yang dapat memenuhinya hanyalah siswa dengan latar belakang 

keluarga kaya sedangkan siswa dengan latar belakang miskin terhambat 

dalam proses pembelajaran. Pendapatan orangtua yang memadai akan 

menunjang tumbuh kembang anak. Karena orangtua dapat menyediakan 

semua kebutuhan  anak baik primer maupun sekunder.2 Hal tersebut 

menjadikan adanya jarak antara kelompok kaya dan miskin. 

Hal lain yang menyebabkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi dipengaruhi faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang dianggap ikut mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi adalah minat belajar dan prestasi belajar 

siswa. Minat melanjutkan ke perguruan tinggi perlu ditumbuhkan pada diri 

setiap siswa yang memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi akan memiliki rasa ketertarikan dan termotivasi untuk 

belajar lebih giat, sehingga dapat bersaing dengan siswa yang lain. Minat 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini dapat tumbuh 

dari presepsi siswa itu sendiri tentang pendidikan. 

Slemanto mengemukakan minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
3
 Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat yang muncul.  

                                                             
2
 Soetjiningsih. (2004). Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta : 

Sagung Seta.h.43 
3
 Slemanto. (2010). Belajar dan Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya. Jakarta : PT 

Rineka Cipta. h.180. 
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Tetapi ada orangtua yang mempunyai harapan akan masa depan 

anaknya tanpa memperhitungkan kemampuannan anaknya. Dan ada pula 

orangtua yang menaruh harapan tidak jelas akan masa depan anaknya. 

Misalnya orangtua yang tidak memperhatikan kemampuan otak anaknya, 

bakat, cita-cita, dan bahkan kondisi keuangan atau ekonomi keluarga yang 

saat ini sangat berperan penting dalam menunjang pendidikan anak.harapan 

ini akan menjadi tidak realitis apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan 

anak, dan juga kemampuan orangtua atau keluarga. Namun pada akhirnya 

semua dikembalikan pada siswa itu sendiri untuk mengambil keputusan 

terhadap minat studi lanjutnya, meraka harus mempertimbangkannya. 

SMA Negeri 1 Kampar Timur merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang telah menetapkan bimbingan dan konseling yang salah 

satunya adalah layanan bimbingan dan konseling karir yang menjadi suatu hal 

pendorong dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pendidikan di SMA bertujuan untuk menyiapkan para siswa yang akan 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sekaligus mengarahkan para 

siswa untuk bekerja  apabila telah menyelesaikan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Di SMA Negeri 1 Kampar Timur mempunyai siswa yang berasal dari 

berbagai golongan satus sosio ekonomi baik yang menengah atas maupun 

mengah ke bawah, selain itu siswa juga mempunyai minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi bervariasi. Ada yang minat melanjutkan 

pendidikinnya tinggi dan ada yang minatnya rendah karena siswa yang minat 

melanjutkan pendidikan rendah karena terhalangi satus sosio ekonomi 
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orangtuanya dan memikirkan biaya pendidikan yang semakin mahal 

sedangkan kondisi sosio ekonomi orang tuanya rendah. 

Maka dengan adanya guru bimbingan dan konseling yang ada diekolah 

diharapkan dapat membantu siswa dalam menentukan studi lanjutan yang 

akan dipilihnya. Sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk 

memandirikan individu, pribadi mandiri memiliki lima ciri yaitu, memiliki 

kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan 

objektif, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, 

mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, dapat mengarahkan 

diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya dan mampu 

mewujudkan diri sendiri secara optimal.
4
 

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis setelah 

melakukan wawancara dengan guru BK menemukan gejala-gejala sebagai 

berikut : 

1. Rata-rata keadaan status sosio ekonomi orang tua siswa kelas XII 

tergolong dalam ekonomi menengah dengan mayoritas sebagai pedagang. 

2. Siswa dalam menentukan pemilihan pendidikan lanjutan ke perguruan 

tinggi ada yang terhalangi oleh status sosio ekonomi orang tua 

3. Keadaan status sosio ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan siswa 

tidak bisa menentukan pemilihan pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi 

yang sesuai dengan potensinya. 

                                                             
4
 Suhertina. (2014). Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling. Pekanbaru : CV Mutiara 

Pesisir Sumatra.h.16-17 
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Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Status Sosio Ekonomi Orang 

Tua dan Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi 

pada SMA Negeri 1 Kampar Timur”.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti SMA Negeri 1 Kampar Timur sebagai lokasi 

penelitian adalah : 

1. Topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut penting 

untuk di teliti. 

2. Peneliti tertarik dengan judul ini. Sebab status sosio ekonomi orang tua 

berpengaruh terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

C. Penegasan Istilah  

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu membatasi 

beberapa istilah yang sangat perlu dijelaskan. 

1. Status sosio ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan 

kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan dan ekonomi. Status sosio 

ekonomi menunjukan ketidaksetaraan tertentu. Secara umum anggota 

masyarakat memiliki (1) pekerjaan yang sangat bervariasi prestisennya, 

dan beberapa individu memilki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan 

berstatus lebih tinggi dibanding orang lain.(2) tingkat pendidikan yang 

berbeda, ada beberapa individual memiliki akses yang lebih besar 
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terhadap pendidikan yang lebih baik dibanding orang lain. (3) sumber 

daya ekonomi yang berbeda, dan (4) tingkat kekuasaan untuk 

mempengaruhi institusi masyarakat.5  

2. Orang tua adalah setiap orangtua yang bertanggung jawab dalam suatu 

keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari lazim 

disebut dengan ibu-bapak. Sedangkan menurut Poerwodarminto orang tua 

berarti ibu dan ayah kandung, orang yang sudah tua, orang yang dianggap 

tua.
6
 

3. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya. Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, 

kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
7
 

Sedangkan menurut Shaleh dan Wahab minat dapat diartikan sebagai 

suatu kecenderungan untuk memberikan dan bertindak terhadap orang, 

aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan 

disertai perasaan senang, semakin kuat atau semakin dekat hubungan 

tersebut semakin besar minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap 

                                                             
5
John W, Santrock. (2007). Perkembangan Anak. Jakarta : Erlanggan.h.282 

6
 Poewordarminto. (2002). Kamus untuk Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.h.688 

7
 Djalali. (2015). Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.h.121 



 
 

8 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan-kegiatan yang 

diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang.
8
 

4. Perguruan tinggi dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang SPN, 

pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional 

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka persoalan 

yang terkait materi ini adalah : 

a. Status sosio ekonomi orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kampar 

Timur. 

b. Minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada SMA 

Negeri 1 Kampar Timur. 

c. Faktor yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pada  SMA Negeri 1 Kampar Timur. 

d. Faktor yang mempengaruhi status sosio ekonomi orang tua siswa di 

SMA Negeri 1 Kampar Timur. 

                                                             
8
 Shaleh A.R dan  M. A. Wahab. (2005). Psikologi Suatu Pengantar Perspektif Islam. 

Jakarta: Prenada Media.h.262 
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e. Hubungan antara status sosio ekonomi orang tua dan minat siswa 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi  pada SMA Negeri 1 

Kampar Timur. 

2. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya masalah yang terdapat dalam identifikasi 

masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada status 

sosio ekonomi orang tua, minat siswa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi dan hubungan antara status sosio ekonomi orang tua dan 

minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada SMA 

Negeri 1 Kampar Timur. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang akan 

diteliti dapat di  rumusan sebagai berikut :  

a. Bagaimana status sosio ekonomi orang tua siswa di SMA Negeri 1 

Kampar Timur? 

b. Bagaiman minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

pada SMA Negeri 1 Kampar Timur? 

c. Apakah ada hubungan antara status sosio ekonomi orang tua dan 

minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada SMA 

Negeri 1 Kampar Timur? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui status sosio ekonomi orang tua siswa di SMA 

Negeri 1 Kampar Timur. 

b. Untuk mengetahui minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

pada siswa di SMA Negeri 1 Kampar Timur. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara status sosio ekonomi orang tua 

dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa di 

SMA Negeri 1 Kampar Timur. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil- hasil penelitian ini bias berguna bagi : 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu 

(S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling, dan sebagai 

penambahan wawasan keilmuan penulis dalam bidang bimbingan dan 

konseling. 

b. Bagi guru pembimbing, sebagai informasi dan masukan untuk lebih 

meningkatkan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk 

peminatan pada siswa. 

c. Bagi sekolah, masukan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran 

bagi guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan 

konseling. 

 


