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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
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kemauan orang lain. Usia remaja dimana interaksi sosial dan pengaruh dari teman

sebaya semakin menjadi penting. Beberapa keputusan siswa banyak dipengaruhi oleh

teman sebayanya. Sebagian pelajar yang memiliki keterbatasan ekonomi hanya

mengharapkan untuk dapat secepatnya memiliki uang dengan langsung mencari

pekerjaan setelah tamat dari SMP, mereka tidak memiliki harapan yang lebih untuk

memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu agar mendapatkan

pekerjaan yang mapan.

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya

manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang

digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan

juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan

kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan

baru sehingga dapat diperoleh manusia produktif. Minat yang besar terhadap suatu

hal merupakan modal yang besar untuk mencapai tujuan. Bila seseorang siswa

memiliki ketertarikan terhadap bidang studi tertentu maka hal tersebut akan

mempengaruhi dan membentuk diri serta kesadarannya. Artinya, melalui kesadaran

itu siswa tersebut cenderung mempunyai keinginan yang lebih besar untuk hadir dan

berhubungan dengan keinginan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan

harapan menambah ilmu.

Minat berkaitan dengan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang

menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi

tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan
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dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau

terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek

maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut

sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek.

Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan

mempelajari obyek tersebut.

Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang

mereka butuhkan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Usaha

pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu sistem untuk menghasilkan manusia

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan dapat

berperan penting dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan diharapkan dapat

membentuk manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta

ketangguhan daya saing yang sejajar dengan bangsa lain.

Pendidikan merupakan suatu proses yang harus diselenggarakan secara terus

menerus sampai kapanpun, karena apabila pendidikan tidak diselenggarakan, maka

kemajuan masyarakat akan terhenti, bahkan dapat mundur. Oleh karena itu pedidikan

harus diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ini berarti

manusia mempunyai tanggung jawab untuk belajar sejak dilahirkan sampai

meninggal dunia. Dengan asas belajar sepanjang hayat diharapkan setiap individu
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mempunyai kesadaran mau membelajarkan dirinya karena pendidikan yang berupa

ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam

kehidupannya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan telah

mendorong meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan studi pada jenjang yang

lebih tinggi. Hal ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah siswa SMP Negeri 14

Konawe Selatan yang melanjutkan studi pada jenjang SMA. Jumlah siswa yang

melanjutkan studi makin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data

terakhir siswa yang menamatkan pendidikan di SMP Negeri 14 Konawe Selatan,

yakni 64 siswa pada tahun 2015 dari jumlah tersebut 32 diantaranya adalah siswa

suku Tolaki. Dari jumlah 32 tersebut terdapat 29 orang atau 90,63% yang

melanjutkan studi, dan terdapat 3 orang atau 9,37% yang tidak melanjutkan studi.

Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 67 siswa yang menamatkan pendidikan di SMP

Negeri 14 Konawe Selatan, dimana 30 orang diantaranya berasal dari suku Tolaki.

Dari jumlah 67 tersebut terdapat 28 orang atau 93,33% yang melanjutkan studi, dan

terdapat 2 orang atau 6,67% yang tidak melanjutkan studi. Selanjutnya pada tahun

2017 terdapat 88 siswa yang menamatkan pendidikan di SMP Negeri 14 Konawe

selatan, 36 diantaranya berasal dari suku Tolaki. Dari jumlah 36 tersebut terdapat 33

orang atau 91,67% yang melanjutkan studi dan terdapat 3 orang atau 8,33% yang

tidak melanjutkan studi.1 Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur

mengenai meningkatnya minat siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih

1 Aminudin, Kepala SMP Negeri 14 Konawe Selatan, “wawancara”, Selasa 28 Maret 2017
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tinggi. Melihat perkembangan minat siswa SMP yang mengalami kenaikan pada

tahun terakhir ini pihak orang tua maupun pihak sekolah diharapkan untuk lebih aktif

lagi dan bisa melihat situasi yang berkembang dikalangan siswa SMP, misalnya

dengan memberikan informasi kepada siswa tentang apa dan bagaimana gambaran

mengenai pendidikan pada jenjang SMA serta manfaat yang didapatkan pada masa

depan.

Minat melanjutkan studi berkaitan dengan pola pikir masyarakat tentang

pendidikan. Masyarakat beranggapan pendidikan sebagai hal yang penting akan

menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi sampai pada batas

kemampuannya. Sebaliknya orang tua yang tidak menganggap pendidikan sebagai

sebuah hal yang penting tidak akan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya,

tetapi mencari alternatif lain, misalnya membuka usaha atau merantau untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak adanya minat untuk melanjutkan studi bagi

siswa yang telah menikah merupakan hal yang lahir dari pola pikir masyarakat. Hal

ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nuri:

Masyarakat yang anaknya telah menikah enggan untuk melanjutkan pendidikan
anaknya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa untuk melanjutkan pendidikan
akan sangat sulit, sebab selain harus mengurusi sekolah juga harus mengurusi
segala keperluan rumah tangga.2

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Supriyanto bahwa:

2 Nuri, Warga Desa Laonti Kabupaten Konawe, “wawancara” Jumat 7 April 2017
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Jika dilihat dari semangat untuk melanjutkan studi, maka dapat dikatakan
masyarakat Tolaki yang telah menikah masih kalah semangatnya dibandingkan
dengan masyarakat Buton dan Bugis.3

Salah seorang guru di SMP Negeri 14 Konawe Selatan juga memberikan

pandangan yang hampir sama dengan informan sebelumnya, bahwa:

Fenomena yang terjadi di SMP Negeri 14 Konawe Selatan menunjukkan bahwa
mayoritas siswanya secara etnis adalah suku Tolaki, meski demikian siswa yang
melanjutkan pada jenjang SMA didominasi oleh suku Buton, Bajo, Bugis.4

Hal ini tentu menimbulkan beragam pertanyaan yang manarik untuk dikaji

secara mendalam. Fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan suatu

penelitian dengan judul Minat Melanjutkan Studi Siswa Suku Tolaki di SMP Negeri

14 Konawe Selatan Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pengumpulan,

pengkajian, dan penyajian data,  maka fokus dalam penelitian ini adalah minat

melanjutkan studi siswa suku Tolaki di SMP Negeri 14 Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang,  dan fokus  penelitian di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki di SMP

Negeri 14 Konawe Selatan?

3 Supriyanto, Warga Desa Laonti Kabupaten Konawe, “wawancara” Minggu 9 April 2017
4 Satria, Guru SMP Negeri 14 Konawe Selatan, “wawancara”, Senin 27 Maret 2017
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2. Apa faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki

di SMP Negeri 14 Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki di

SMP Negeri 14 Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan studi siswa

suku Tolaki di SMP Negeri 14 Konawe Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak sekolah

Agar dapat menemukan suatu informasi berkaitan dengan siswa suku

Tolaki yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Bagi masyarakat

Agar dapat mengetahui faktor penyebab/ pertimbangan masyarakat

suku Tolaki dalam melanjutkan pendidikan anaknya pada jenjang yang lebih

tinggi.

3. Bagi bidang keilmuan

Agar dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya kajian

mengenai minat siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih

tinggi.
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4. Bagi penulis

Agar dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan

dengan minat melanjutkan pendidikan, sekaligus untuk memenuhi salah satu

persyaratan menyelesaikan studi.

F. Definisi Operasional

Demi menghindari presepsi yang berbeda dalam memahami sasaran penelitian

ini, maka peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan peneliti mengenai

variabel-variabel penelitian ini secara oprasional.

Minat melanjutkan studi adalah suatu motif atau keinginan jiwa dalam diri

siswa di SMP Negeri 14 Konawe Selatan khusunya anak dari suku Tolaki yang

menunjukkan keinginan dan merasa tertarik untuk melanjutkan studi pada jenjang

yang lebih tinggi (SMA).
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Minat Melanjutkan Studi

1. Pengertian Minat

Secara etimologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, minat diartikan

sebagai “perhatian”, kesukaan (kecenderungan) kepada sesuatu keinginan.1 Minat

merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang

mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu

akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan

kepuasan, namun bila kepuasan berkurang minatpun berkurang. Sebaliknya

kesenangan merupakan minat yang sementara. Kesenangan dan minat berbeda bukan

dalam kualitasnya namun dalam ketetapannya (persistence). Selama kesenangan itu

ada, mungkin intensitas dan motivasi yang menyertainya sama tinggi dengan minat.

Namun akan segera berkurang karena kegiatan yang ditimbulkannya hanya

memberikan kesenangan sementara. Minat lebih tetap (persistence) karena minat

memuaskan kebutuhan yang penting dalam kehidupan seseorang

Ditinjau dari segi terminologi, para ahli memberikan pendapat tentang minat,

di antaranya:

1 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.
650.


