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ABSTRAK

SUTRIANI, NIM. 13010101072, Judul: Minat Melanjutkan Studi Siswa Suku
Tolaki di SMP Negeri 14 Konawe Selatan Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe
Selatan (Dibimbing Oleh: Dr. Muh.  Shaleh, M.Pd)

Adanya kasus putus sekolah di kalangan masyarakat suku Tolaki, khususnya
yang telah menikah dan memiliki kemapuan ekonomi yang lemah menjadi salah satu
hal yang menarik untuk diteliti. Karena itu penulis tertarik melakukan suatu
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan untuk mengetahui: 1)
tingkat minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki di SMP Negeri 14 Konawe
Selatan. 2) faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki di
SMP Negeri 14 Konawe Selatan. Minat melanjutkan studi siswa merupakan
kecenderungan yang menetap secara konsisten ada pada siswa, memunculkan rasa
senang, rasa lebih suka dan rasa ketertarikan untuk melanjutkan pendidikan tanpa ada
yang menyuruh dan pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan
antara diri sendiri dengan kondisi lingkunan sekitar siswa. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung, melakukan
pengamatan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian adalah siswa dan orang
tua siswa suku Tolaki, serta guru di SMP Negeri 14 Konawe Selatan. Analisis data
menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang
terdiri atas tiga tahapan penting, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Secara
keseluruhan siswa SMP Negeri 14 Konawe Selatan yang menamatkan pendidikan
pada tahun 2017 adalah sebanyak 64 siswa, dimana 36 orang diantaranya adalah
siswa yang berasal dari suku Tolaki. Dari jumlah 36 orang siswa tersebut 33 orang
diantaranya memilih untuk melanjutkan studi pada jenjang menengah (SMA)
sementara 3 diataranya memutuskan untuk tidak melanjutkan studi atau berhenti, atau
putus sekolah. Dari jumlah 36 siswa tersebut, 23 orang diantaranya adalah
perempuan, sedangkan 13 orang lainya adalah laki-laki. 2) Faktor yang
mempengaruhi minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki di SMP Negeri 14
Konawe Selatan adalah kondisi ekonomi keluarga dan pernikahan siswa pada usia
muda.

Kata kunci: minat, melanjutkan studi, suku Tolaki
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KATA PENGANTAR

نُْفِس  ْوِر  ِ ِمْن ُرشُ ِ َهتِْدیِْه َونَُعوُذ  َْس َتْغِفُرْه َو َْس َتِعْیُنُه َو َْس َمُدُه َو ِ َحنْ ِ الَْحْمَد  نَا َوِمْن ان
ُ َوَمْن یُْضِلْل فََال َهاِدَي  َ اِلنَا، َمْن َهيِْدِه ُهللا فََال ُمِضل ْمعَ َاِت  ِّ َ االَس َ ْن َال ا ْشهَُد   . ُ َ

ِ وَ  ِ ََىل  ََىل ُمَحمٍد َو ِرْك  َ ْ َو َصّلِ َوَسّملِ لهُم . َا ُ ُ ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسْو ن ْشهَُد  ِبِه هللا َو َحصْ
ما بَْعدُ  َاَمِة.  َوَمِن اْهَتَدى ِهبَُداُه اَىل یَْوِم الِْق

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan bentuk yang sangat

sederhana yang berjudul “Minat Melanjutkan Studi Siswa Suku Tolaki di SMP Negeri

14 Konawe Selatan Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan”. Tak lupa pula

penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw,

insan paripurna yang telah memperjuangkan umat manusia dari alam kegelapan

menuju ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik

bantuan moril maupun materil, khususnya untuk Ayah dan Bundaku tercinta Bapak

Laondu dan Ibu Hajuma, yang telah memberikan inspirasi, semangat, motivasi dan

doa yang demikian berarti bagi penulis. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing Penulisan Skripsi

Mahasiswa Dr. Muh. Shaleh, M.Pd atas bimbingan, saran dan koreksi demi perbaikan

skripsi ini. Selain itu penulisan skripsi ini juga berkat bantuan dan dukungan dari



vi

berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Kendari, Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd yang telah mengabdikan

diri sebagai pemimpin; senantiasa menjaga, melindungi dan membuat kebijakan-

kebijakan yang pro pada kepentingan kampus, khususnya mahasiswa IAIN

Kendari.

2. Dekan Fakultas  Tarbiyah IAIN Kendari, Ibu Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag

sekaligus sebagai pembimbing penulisan skripsi mahasiswa yang telah

memberikan pelayanan, bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis selama

menempu studi di IAIN Kendari serta selama penyususnan skripsi ini.

3. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kendari, Drs. Masdin, M.Pd yang

telah memberikan arahan dan pelayanan akademik kepada penulis selama

menempuh studi di IAIN Kendari.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari Raehang, S.Ag, M.Pd.I dan seluruh stafnya

yang telah berkenaan memberikan pelayanan kepada penulis berupa buku-buku

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

5. Kepala Sekolah, guru, dan staf SMP Negeri 14 Konawe Selatan Kecamatan

Laonti Kabupaten Konawe Selatan atas sambutan, bantuan, dan kerjasama yang

diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.

6. Saudara-saudaraku, Hasan, Susi Susanti, Dimas, Disran, dan Diran yang

senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
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7. Sahabat-sahabatku seperjuangan mahasiswa IAIN Kendari, khususnya

mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2013, Fitriani,

Sumianti, Sumardin, Popy, Fitria, Eci, Nita, Yuni, dan Harida yang senantiasa

membantu serta berbagi suka dan duka dengan penulis selama menjalani studi di

IAIN Kendari.

Semoga Allah Subhanahu Wata`ala membalas budi baik dari semua pihak

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini
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Kendari, 13 November 2017
Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak menuntut seseorang untuk

membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar dapat bersaing dan mempertahankan

diri dari semakin kerasnya kehidupan dunia dan dari berbagai tantangan yang mau

tidak mau harus dihadapi. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh ilmu

pengetahuan yang mereka butuhkan baik melalui pendidikan formal maupun

pendidikan non formal. Setiap manusia dituntut memiliki kompetensi agar dapat

bertahan hidup dan mampu mengikuti tuntutan jaman. Salah satu kompetensi yang

harus dimiliki oleh setiap manusia adalah pengetahuan. Pendidikan menjadi salah

satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih

dari sekedar untuk tetap hidup sehingga manusia menjadi lebih terhormat dan

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang tidak berkependidikan.

Pendidikan bertujuan untuk terus menerus mengadakan perubahan dan pembaharuan.

Dalam hal ini minat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi bila

dilandasi oleh kemauan dari dalam yang kuat untuk maju akan memberikan hasil

yang lebih optimal. Saat ini banyak para pelajar yang mengharapkan kesenangannya

saja tanpa memikirkan pendidikan, mereka hanya menghabiskan waktunya untuk

bersenang-senang tanpa memikirkan orang tuanya yang berniat yang menjadikan

anaknya lebih maju dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga

terdapat siswa yang melanjutkan studi bukan karena keinginannya sendiri tapi


