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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.



10

a. Menurut Slameto Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan

pada suatu hal atau aktifitas tanoa ada yang menyuruh.2

b. Menurut Ramayulis Seperti yang diungkapkan oleh Bimo Walgito. Minat

adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap

sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan

mempelajarinya maupun membuktikannya.3

c. Menurut Daryanto Interest is persisting tendency to pay attention to and

enjoy same activities and content. (Minat adalah kecenderungan yang

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan).4

Minat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan

seseorang baik dalam hal studi, pekerjaan maupun aktivitas yang lain. Banyak ahli

yang mengemukakan pendapatnya mengenai minat yang berbeda-beda, namun pada

dasarnya semua itu merupakan pendapat yang saling melengkapi satu sama lain.

Winkel mengatakan minat adalah kecenderungan yang agak menatap dalam subjek

merasa tertarik pada bidang hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam

bidang itu.5 Minat merupakan kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan

dan mengenang beberapa aktifitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas

akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang, dengan kata

2 Slameto, Belajar dan yang Faktor-Faktor Mempengaruhinya,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 180.
3 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 22001), h. 91
4 Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung; CV Yrama Widya, 2010), h. 38
5 W. S. Winkel, Psikologi Pendididkan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1993), h.

30
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lain minat berkaitan dengan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktivitas tanpa ada yang menyuruh dan pada dasarnya merupakan penerimaan akan

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.

Slameto mengemukakan, bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

keterikatan 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 minat yang

muncul.6 Minat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam

diri maupun dari luar diri. Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.

Menurut Syah minat tidak termasuk kedalam istilah populer dalam psikologi

karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti:

pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.7 Minat (interest)

merupakan pertama, satu sikap yang berlangsung terus menerus yang memolakkan

perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap obyek

minatnya. Kedua, perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan atau

obyek itu berhargaatau berarti bagi individu tersebut. Ketiga, satu keadaan motivasi,

atau satu set motivasi yang menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran). Minat

merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara intensif

kepada satu obyek yang dianggap penting. Pada minat ini selalu terdapat elemen-

6 Slameto, op. cit., h.71
7 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.78
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elemen afektif (perasaan, emosional) yang kuat. Minat juga berkaitan erat sekali

dengan kepribadian kita. Minat juga menampilkan sikap dari pribadi, yang muncul

langsung. Jadi minat ini terdapat unsur pengenalan (kognitif), emosi-emosi atau unsur

afektif, dan kemauan atau unsur volutif/konatif untuk mencapai suatu obyek.

Crow and crow yang dikutip Djaali menyatakan bahwa minat itu berhubungan

dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan

dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang Oleh kegiatan itu

sendiri.8 Minat timbul karena adanya dorongan dari luar, jadi seseorang yang

berminat tidak akan dapat dihalangi oleh orang lain, dan ia akan berusaha untuk

mengerjakannya dengan seoptimal mungkin. Minat seseorang terhadap suatu objek akan

tampak dari cara seseorang bertindak, memperhatikan dan melakukan kegiatan yang

berhubungan dengan objek tersebut.

Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau

arti sementara sesuatu yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhan sendiri. Oleh karena itu apa saja yang dilihat orang barang tentu akan

membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat mempunyai hubungan dalam

kepentingannya sendiri. Minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan

timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja.

Melihat dari beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan minat adalah suatu

kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang disertai dengan

8 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 121
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perasaan senang, tertarik, pemusatan perhatian, serta kecenderungan-kecenderungan

yang lain yang mengarah pada suatu pilihan.

Minat merupakan sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, minat dan

sikap merupakan dasar bagi seseorang dalam hal pengambilan keputusan. Minat dapat

menyebabkan seseorang giat melakukan atau menuju ke sesuatu yang telah menarik

minatnya.

Dari beberapa pengertian minat di atas dapat diungkapkan beberapa hal

penting tentang minat yaitu:

a. Minat merupakan bagian dari aspek-aspek psikologis atau kejiwaan

seseorang.

b. Minat sebagai bagian dari aspek psikologis seseorang yang menampakkan

diri pada bermacam-macam gejala, seperti perasaan senang,

kecendrungan hati atau ketertarikan, keinginan, kesukaan, gairah,

perhatian, kesadaran seseorang akan pentingnya sesuatu, rasa ingin tahu

tentang sesuatu, partispasi.

Setiap individu mempunyai kecendrungan fundamental untuk berhubungan

dengan sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Apabila sesuatu itu memberikan

kesenangan kepada dirinya, kemungkinan ia akan berminat terhadap sesuatu itu.

2. Fungsi Minat

Menurut Thoha dan Mukti, fungsi minat adalah sebagai berikut:

a. Minat mempengaruhi bentuk dan intensitas cita-cita.
b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
c. Minat mempengaruhi intensitas prestasi seseorang.
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d. Minat membawa kepuasan.9

Oleh karena itu minat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam belajar,

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik

maka peserta didik tersebut tidak akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan bila bahan pelajaran mampu menarik minat dari peserta didik maka

dengan sendirinya akan mudah untuk dipelajari karena adanya minat tersebut

sehingga menambah kegiatan belajar. Jadi seorang peserta didik harus mempunyai

minat dalam belajar sehingga akan mendorong peserta didik tersebut untuk terus

belajar.

Minat memiliki beberapa unsur, diantaranya:

a. Rasa senang

Perasaan biasanya didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif

yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, dan dialami dalam

kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Rasa senang merupakan

faktor non intelektual berpengaruh terhadap semangat belajar mengikuti pelajaran.

Siswa yang mempunyai perasaan senang terhadap mata pelajaran matematika tentu

segala usaha akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga

bersemangat mengikuti pelajaran.

9 M. Chabib Thoha, dkk, Proses Belajar Mengajar-PAI di Sekolah, (Semarang: Fakultas
Tarbiyah IAIN Walisongo, 1998), h. 109-110
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b. Perhatian

Minat tidak akan lepas dari perhatian seseorang terhadap sesuatu, karena

apabila seseorang berminat terhadap sesuatu maka ia akan mencurahkan segala

perhatiannya kepada sesuatu tersebut. Menurut Sumanto, di buku psikologi

pendidikan, menjelaskan bahwa perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan

jiwa tertuju kepada suatu objek. Perhatian ini sangat dipengaruhi timbulnya minat,

sehingga minat dan perhatian ini sangat erat hubungannya. Ketika seseorang berminat

pada matematika, maka ia cenderung memperhatikan ketika sedang belajar

matematika.

c. Motif

Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan. Jadi motif bukanlah hal yang

dapat diamati, tetapi hal yang dapat disimpulkan adanya karena merupakan sesuatu

yang dapat disaksikan.10

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau

pengalaman.11 Dalam proses pembelajaran, unsure kegiatan belajar memegang

peranan yang vital. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap guru memahami

sebaik-baiknya tentang proses belajar peserta didik agar dapat memberikan

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi peserta

didik. Kaitannya dengan minat belajar siswa, seorang guru harus bisa memberikan

10 Wasty Sumanto, Psikologi pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.34
11 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Semarang: UPT UNNES, 2007), cet. 5, h. 53
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suatu inivatif yang baru untuk menarik minat siswa, agar proses pembelajaran

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya minat adalah suatu

sifat yang melekat pada diri manusia yang berfungsi sebagai pendorong untuk

melakukan apa saja yang diinginkannya.

Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak sangat mempengaruhi

kualitas pencapaian hasil belajar siswa. Hal ini karena pemusatan perhatian yang

intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar giat dan

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Guru dalam kaitan ini seyogyanya

berusaha membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang

terkandung dalam bidang studinya dengan cara membangun sifat-sifat yang positif.12

Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat dan

sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk

melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari. Hal ini sesuai

dengan yang dijelaskan oleh Sardiman mengatakan bahwa fungsi minat adalah

sebagai berikut:

a. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor
yang melepaskan energy.

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kea rah tujuan yang hendak dicapai.
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang

serasi guna mencapai tujuan.

Menurut Nuckols dan Banducci sebagaimana yang dikutip oleh Thoha

menjelaskan bahwa fungsi minat bagi kehidupan anak adalah sebagai berikut:

12 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), h.
246.
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a. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Misalnya anak yang
berminat dalam bidang kesehatan maka kemungkinan besar anak akan
mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter.

b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat Minat anak untuk menguasai
pelajaran biasa mendorongnya untuk belajar kelompok di tempat
temannya meskipun suasana sedang hujan.

c. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat seseorang.
d. Minat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak sering terbawa seumur

hidup karena minat dapat membawa kepuasan.

Fungsi minat dalam kaitannya dalam pelaksanaan studi adalah:

a. Minat melahirkan perhatian serta merta Perhatian yang serta merta terjadi
secara sepontan, bersifat wajar mudah bertahan dan tumbuh tanpa
pemakaian daya kemauan dalam diri seseorang.

b. Minat memudahkan tercapainya konsentrasi Minat memudahkan
tercapainya konsentrasi dalam pikiran seorang siswa yaitu pemusatan
pikiran terhadap suatu pelajaran. Jadi tanpa adannya minat maka
konsentrasi terhadap pelajaran juga sulit dikembangkan dan
dipertahankan.

c. Minat mencegah gangguan dari luar Seorang siswa akan mudah
terganggu perhatiannya dan sering mengalihkan perhatiannya ke suatu hal
yang lain kalau minat studinya rendah.

d. Minat memperkuat pelekatnya bahan pelajaran dalam ingatan.
Pengingatan seorang siswa itu hanya akan terlaksana kalau siswa
berminat terhadap pelajarannya.

e. Minat memperkecil kebosanan studi dalam diri sendiri.13 Kejemuan
melakukan sesuatu hal biasanya lebih banyak berasal dari dalam diri
sendiri dibandingkan dari luar dirinya. Oleh karena itu, salah satu cara
agar kebosanan itu bisa dihapus yaitu dengan jalan menumbuhkan minat
studi dan kemudian meningkatkan minat tersebut.14

13 Chabib Thoha, dan Abdul Mu‟ti, PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar
Mengajar PAI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. 1, h. 109

14 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efektif, (Yogyakarta: PUBIB, 1998), h. 29
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Menurut Djamarah fungsi minat tidak berbeda dengan fungsi motivasi,

sebagai berikut:

a. Sebagai pendorong kegiatan/ sebagai penggerak atau motor yang
melepaskan energi. Pada mulanya peserta didik tidak ada hasrat untuk
belajar, tetapi karena ada yang dicari (untuk memuaskan rasa ingin
tahunya), maka muncullah minatnya untuk belajar.

b. Sebagai penggerak perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.

c. Sebagai pengarah perbuatan.15 Dalam rangka mencapai tujuan, peserta
didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang
harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan.

d. Dapat melahirkan perhatian yang serta merta. Perhatian serta merta terjadi
secara spontan, bersifat wajar, mudah bertahan dan tumbuhtanpa
pemakaian daya kemauandalam diri seseorang semakin besar drajat
spontanitas perhatiannya.

e. Dapat memudahkan terciptanya konsentrasi. Konsentrasi yaitu pemusatan
pemikiran terhadap sesuatu pelajaran, jadi tanpa minat maka konsentrasi
terhadap pelajaran juga sulit dikembangkan dan dipertahankan.

f. Dapat mencegah gangguan perhatian dari luar. Minat yang kecil dapat
mengalihkan perhatian dari pelajaran kepada hal-hal lain.

g. Dapat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. Meskipun
guru yang menyampaikan pelajaran orangnya judes, kalau ada minat
untuk mempelajarinya maka hanya dibaca atau disimak sekali senantiasa
teringat, sebaliknya akan mudah hilang jika belajar tanpa ada minat.

h. Dapat memperkecil kebosanan studi dalam diri sendiri.16 Dengan minat
kejemuan yang berasal dari diri sendiri dapat teratasi, karena kejemuan
banyak berasal dari dalam diri sendiri daripada dari luar.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Melanjutkan Pendidikan

Cukup banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat

terhadap sesuatu, di mana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu

15 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta : 2002), h. 123-124.
16 Gie, op. cit., h. 28-29
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yang bersumber dari dalam individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis

kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan yang berasal dari luar,

mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Faktor lingkungan justru mempunyai pengaruh lebih besar terhadap timbul dan

berkembangnya minat seseorang.17 Sedangkan menurut Crow and Crow,

sebagaimana yang dikutip oleh Shaleh dan Wahab, ada tiga faktor yang menjadi

timbulnya minat, yaitu:

a. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan, dan ingin
tahu. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau
mencari penghasilan. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan
membangkitkan minat untuk belajar, menuntut ilmu, membaca, melakukan
penelitian dan lain-lain.

b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk
melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul
karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain.

c. Faktor personal, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.
Misalnya bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan
menimbulkan perasaan senang dan hal tersebut akan memperkuat minat
terhadap aktivitas tersebut, dan sebaliknya.18

Belajar sebagai sebuah proses pada dasarnya melibatkan banyak hal dan

komponen yang disadari atau tidak akan terdampak terhadap proses dan hasil belajar

itu sendiri. Dampak dalam belajar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut dapat

berupa kecepatan atau kelambatan individu dalam belajar dan berhasil atau tidaknya

mencapai tujuan-tujuan belajar dalam bentuk prestasi belajar yang memuaskan atau

17 Chabib Thoha dan Abdul Mu’ti, op. cit., h. 109-110.
18 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar (dalam

Perspektif Islam), (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 264
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kurang memuaskan. Menurut Syah terdapat tiga faktor yang mempengaruhi siswa

dalam proses belajar, antara lain: faktor internal, faktor eksternal, dan faktor

pendekatan belajar.19

Menurut Indriyanti dari hasil penelitiannya ada 7 faktor yang memengaruhi

minat siswa sekolah menengah melanjutkan pendidikan. Ketujuh faktor tersebut

adalah:

a. Faktor potensi diri yang mewakili variabel bakat dengan indikator
pengembangan bakat dan bakat dalam diri, sikap dengan indikator keaktifan,
motivasi dengan indikator dorongan internal, cita-cita dengan indikator
kemapanan, dan prestasi dengan indikator persaingan akademik.

b. Faktor motivasi yang mewakili variabel kepribadian dengan indikator
keyakinan dan pengembangan diri, prestasi dengan indikator beasiswa, teman-
teman dengan indikator bahan pembicaraan, motivasi dengan indikator
dukungan orang tua, dan sikap dengan indikator usaha.

c. Faktor ekspektasi masa depan yang mewakili variabel prestasi dengan
indikator tingkat prestasi dan kepribadian dengan indikator masa depan.

d. Faktor peluang yang mewakili variabel cita-cita dengan indikator jenis
pekerjaan, pengalaman dengan indikator kesuksesan, dan motivasi dengan
indikator kemudahan memperoleh pekerjaan.

e. Faktor lingkungan sosial yang mewakili variabel lingkungan masyarakat
dengan indikator persepsi masyarakat, teman-teman dengan indikator
pengaruh teman dan sekolah dengan indikator guru.

f. Faktor situasi dan kondisi yang mewakili variabel keluarga dengan indikator
pendapatan orang tua dan pendidikan orang tua dan pengalaman dengan
indikator pengangguran.

g. Faktor institusional yang mewakili variabel sekolah dengan indikator
kurikulum.20

19 Syah, op. cit., h. 78-79
20 Ninuk Indriyanti, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Melanjutkan Pendidikan ke

Perguruan Tinggi, (Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 28
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Selain itu menurut Suryabrata juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang

memepengaruhi minat seseorang untuk belajar adalah ada dua faktor internal dan

eksternal, yaitu:

a. Faktor eksternal meliputi, lingkungan (alami dan sosial) dan instrumental
(kurikulum, program, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik).

b. Faktor internal meliputi, fisiologis (kondisi fisiologis umum dan panca indera)
serta psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan
kognitif).21

Menurut Syaodih berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar bersumber pada dirinya atau di luar dirinya atau lingkungannya.

a. Faktor-faktor dari dalam diri individu menyangkut aspek jasmaniah maupun
rohaniah. Jasmani mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu.
Aspek psikis atau rohaniah menyangkut kondisi kesehatan psikis,
kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor serta kondisi afektif
dan konatif dari individu. Sedangkan kondisi intelektual menyangkut tingkat
kecerdasan, bakat-bakat, penguasaan siswa akan pengetahuan atau
pelajaranpelajarannya yang lalu. Kondisi sosial menyangkut hubungan siswa
dengan orang lain, baik gurunya, temannya, orang tuanya maupun orang-
orang yang lainnya. Hal lain yang ada pada diri individu adalah ketenangan
dan ketentraman psikis, motivasi belajar, keterampilan-keterampilan yang
dimilikinya, seperti keterampilan membaca, berdiskusi, memecahkan
masalah, mengerjakan tugastugas, dan lain-lain. Keterampilan-keterampilan
tersebut merupakan hasil belajar sebelumnya.

b. Faktor-faktor lingkungan, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa,
baik faktor fisik maupun sosial-psikologis yang berada pada lingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga adalah
keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, sarana dan prasarana belajar yang
ada, suasanan dalam rumah tenang atau gaduh, suasana lingkungan di sekitar
rumah, keutuhan keluarga, iklim psikologis, iklim belajar dan hubungan
antaranggota keluarga. Lingkungan sekolah meliputi, lingkungan sekolah,

21 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.
233
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sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media belajar,
hubungan siswa dengan teman-temannya, dengan guru dan staf sekolah yang
lain, suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan
kurikuler.22

Aspek jasmaniah dan aspek lingkungan secara bersama-sama tidak hanya

mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan studi, tetapi juga membentuk identitas

sosial yang kemudian mengarah pada stereotipe yang melekat pada masing-masing

suku atau etnis. Hal ini misalnya dapat dilihat pada masyarakat Toraja dan Bugis

yang mendiami bagian selatan pulau Sulawesi. Masyarakat Toraja memiliki identitas

sosial berupa pemakaman yang mewah, sementara orang Bugis memiliki identitas

sosial berupa mahar/ “uang panai” yang besar dan pesta pernikahan yang meriah,

sehingga dalam masyarakat sering muncul anekdot orang Toraja miskin karena

pemakaman, sementara orang Bugis miskin karena pernikahan. Demikian halnya

dengan stereotipe yang melekat pada suku Tolaki yang dianggap sebagai orang yang

malas dan memiliki gengsi tinggi sebab tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Hal ini

sebagaimana yang diungkapkan oleh Jumrana sebagai berikut:

Sejumlah responden mengidentifikasi etnisnya memiliki ciri malas, sama dengan
stereotipe yang selama ini berkembang di masyarakat luas. Menurut mereka etnis
Tolaki malas bekerja dan gengsi bekerja pada sektor-sektor tertentu, lebih
menyukai menjadi pegawai negeri yang dinilai memiliki status sosial lebih baik.23

22 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT Rosda
Karya, 2005), h. 162-165

23 Jumrana, Pendapat Antar Etnis: Pengaruhnya terhadap Jarak Sosial di Kalangan
Mahasiswa Fisip Unhalu, (skripsi) FISIP Universitas Haluoleo Kendari, 2006.
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Tentang perilaku malas warga Tolaki salah satunya dapat dilihat dari deskripsi

cerita yang berkembang di masyarakat berikut ini. Meskipun lebih mengarah pada

aspek sikap dalam bekerja atau memenuhi nafkah, namun deskripsi di berikut ini

dianggap cukup relevan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku warga

Tolaki.

Prilaku mongare warga Tolaki dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya agraria,
antara lain bisa disimak dari cerita-cerita klasik tentang kebiasaan bekerja orang
Tolaki sehari-hari di pedesaan. Diceritakan bahwa waktu bangun pagi sebagian
orang Tolaki di desa adalah ketika matahari telah muncul dan beranjak naik. Usai
membasuh muka dan masih dengan mengenakan sarung, mereka biasanya duduk
menanti air panas (mete’olu iwou mokula) berupa kopi atau teh di dapur, lalu
kemudian keluar bertandang ke rumah-rumah tetangga (me’olo laika) untuk
sekedar iseng-iseng atau berseloroh lepas. Saat kembali ke dapur, sembari
menyuruh istri atau anak menyiapkan bekal penganan siang untuk di ladang,
mereka mengambil waktu cukup panjang untuk mengasah parang (o
pade atau banggu-banggu). Usai mengasah parang dan mengecek persiapan
‘makan siang’ di ladang, pada sekitar pukul 8.30 pagi, mereka baru bergegas
menuju ladang (pombahora atau pondau’a) di belakang kampung (i bunggu) yang
biasanya berjarak antara 1 hingga 4 km.

Saat tiba di ladang, waktu biasanya telah mengarah ke pukul 9.30. Belum lagi
sempat mengayunkan parang (bekerja), mereka (warga Tolaki di pedalaman itu)
lebih dahulu mengumpulkan kayu bakar dan memperbaharui tungku perapian
untuk memasak bahan-bahan penganan siang di pondok atau gubuk ladang. Saat
waktu menunjukkan pukul 10 pagi, barulah mereka mulai mengayunkan parang
untuk membersihkan/ memangkas gulma di sekitar tetanaman (melingaasi)
sembari mengecek buah atau produk tanaman lain yang sudah matang untuk
dipanen/dibawa pulang ke rumah. Saat matahari mulai terasa terik (sekitar pukul
11), mereka pun kembali ke pondok untuk mengecek persiapan makan siang, dan
lalu menyantap hidangan. Usai makan siang dan merasa kenyang, mereka
kemudian beristrahat cukup panjang (sambil tidur-tiduran). Saat matahari telah
mendekati waktu sore, mereka kembali mengurus air panas (teh atau kopi) untuk
dinikmati secara santai, lalu kembali bekerja di ladang selama kurang lebih satu
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jam. Menjelang petang, mereka pun kembali ke kampung dengan membawa hasil
panen sayur-sayuran atau buah-buahan untuk persiapan makan malam.

Prilaku mongare seperti yang diceritakan di atas, juga terkesan terbawa-bawa pada
atau sangat mempengaruhi kinerja orang Tolaki dalam memanfaatkan lahan-lahan
persawahan di sekitar kampung. Dari hasil riset penulis pada tahun 2002 tentang
struktur tenurial (penguasaan dan pemanfaatan) tanah-tanah pertanian pada
beberapa desa di Kabupaten Kendari menunjukkan bahwa lahan-lahan sawah
produktif yang dikuasai oleh keluarga tani orang Tolaki di desa-desa pada
umumnya memiliki luas yang sangat terbatas, yakni sekitar 0,5 ha hingga 5 ha.
Untuk lahan sawah dengan luas 0,5 hingga 2 ha kebanyakan masih
diolah/dimanfaatkan sendiri oleh warga Tolaki untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi keluarga, namun pada luasan 2 ha hingga 5 ha atau lebih, pengolahan
lahan sawah kebanyakan telah dipinjam-sewakan kepada para petani dari warga
Jawa dan Bugis Makassar. Kenyataan yang lebih ironis bahkan terjadi pada
beberapa desa lainnya dimana hamparan sawah yang cukup luas justru telah dijual
kepada warga migran. Kenyataan ironis ini juga terjadi dalam praktek
pemanfaatan lahan-lahan pertambakan di wilayah pesisir pantai.24

Selama sejarah Nusantara, etnik-etnik di Indonesia mempertahankan identitas

masing-masing, selain karena tempat-tempat yang terpisah secara geografis, juga

karena adanya pengaruh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan

sebagainya. Dalam bahasa psikologi sosial, etnik-etnik yang terpisah secara geografis

dan sosial budaya yang berbeda, mempunyai dan mengembangkan pengalaman

psikologis masing-masing, yang pada gilirannya menghasilkan identitas etnik

masing-masing juga. Keterikatan pada identitas etnik akan menimbulkan saling

prasangka antaretnik yang bisa menghambat proses akulturasi bangsa.25

24 Yayasan Hijau Sejahtera, Tentang Orang Tolaki “Perilaku Ekonomi”, (Unaaha: 4 Januari
2009). Juga dapat dilihat di https://yhs2008.wordpress.com/category/tentang-orang-tolaki/

25 S.W. Sarwono, Psikologi Sosial: Psikologi Sosial dan Psikologi Terapan, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1999), h. 31
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Identitas etnik adalah pemahaman individu akan siapa dirinya, adanya ikatan

antara individu dan kelompok yang bersifat emosional, kepercayaan saat berada

dalam kelompok, dan komitmen yang kuat terhadap kelompok serta bersama-sama

melakukan adat-istiadat atau kebiasaan yang sama. Isajiw menjelaskan bahwa

identitas etnik meliputi dua aspek yaitu: Aspek internal identitas etnik merujuk pada

citra (images), ide (ideas), sikap (attitudes), dan perasaan (feeling) yang kemudian

dibagi dalam empat dimensi yaitu affective (afektif), fiducial (kepercayaan), cognitive

(kognitif), moral (moral). Aspek eksternal ditunjukkan oleh perilaku yang dapat

diamati (observable behaviours) yang meliputi: logat (dialek) bahasa; praktek tradisi

etnik; keikutsertaan dalam jaringan kerja etnik tersebut seperti keluarga dan

persahabatan; dan terlibat dalam institusi. Konsekuensi dari identitas etnik adalah

sikap etnosentrisme.26 Etnosentrisme adalah semacam paham yang menganggap

kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain atau kelompok lain

(luar).

Identitas etnik sebagai perasaan yang didasarkan pada kesamaan sejarah,

budaya, nilai, dan ras mengarah pada bagaimana meletakkan individu-individu dalam

kelompok sendiri, kemudian memandang kelompok sendiri berbeda dengan

kelompok lain. Komposisi masyarakat sulawesi tenggara yang terdiri atas beberapa

etnis seperti, Tolaki, Muna, Buton, Bugis, Jawa, dll juga demikian halnya. Muncul

entrosentrisme dalam masing-masing etnis bahkan dapat dianggap sebagai suatu

26 W. Isajiw, Definitions and Dimensions of Ehnicity, (Toronto: University of Toronto Press,
1999), h. 166
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pendapat umum. Misalnya, etnis Muna yang mskipun kehidupan ekonomi

keluarganya sangat susah (miskin) tetap berupaya sekuat tenaga untuk

menyekolahkan anaknya. Etnis Buton yang dikenal sebagai perantau-perantau ulung.

Etnis Jawa yang dikenal sebagai petani sayur yang mendominasi. Masing-masing

etnis lekat dengan persepsi khas baik positif maupun negatif yang disematkan

kepadanya.

4. Pengertian Pendidikan

Batasan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli tergantung

dari sudut pandang yang dipergunakan dalam memberi arti pendidikan. Sudut

pandang ini dapat bersumber dari aliran falsafah, pandangan hidup ataupun ilmu-ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dalam UU RI No. 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 potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.27

Crow and Crow, mendefinisikan pendidikan adalah proses yang berisi

berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan

sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan dan kebudayaan, serta

27 UU RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, (Semarang:
Aneka Ilmu, 2003), h. 3
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kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.28 Pendidikan yang dimaksudkan di sini

adalah proses atau aktivitas yang mengarah pada perubahan perilaku manusia.

Marimba mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar

oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju

terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil.29

Demikian beberapa pendapat tentang pendidikan, dari beberapa definisi di

atas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah:

a. Suatu pengarahan atau bimbingan yang diberikan kepada anak dalam

pertumbuhannya

b. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tentang yang

dikehendaki oleh masyarakat.

c. Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak menuju kedewasaan.

d. Suatu bimbingan yang berperan untuk membentuk insan kamil.

Setelah kita mengetahui beberapa definisi pendidikan di atas, maka kita akan

mengetahui apa sebenarnya hakekat pendidikan itu. Hakekat pendidikan adalah usaha

orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian

serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formil dan non

formil.30 Menurut Soni, hakekat pendidikan adalah:

28 H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1995), h. 2.
29 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), h.

20.
30 H.M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan

Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 14.
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a. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh
keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.

b. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan
hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat.

c. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi yang semakin pesat.
d. Pendidikan berlangsung seumur hidup.
e. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip IPTEK bagi

pembentukan manusia seutuhnya.31

Jadi, pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara

pendidik dan peserta didik dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yaitu

pembentukan kepribadian dan kedewasaan yang berlangsung seumur hidup.

Fungsi pendidikan memang banyak pendapat yang berbeda dalam

merumuskannya, di antaranya adalah Achmadi, yang merumuskan fungsi pendidikan

sebagai berikut:

a. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya

sehingga dengannya akan timbul kreatifitasnya

b. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannnya

sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih

bermakna.

c. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat

bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individual maupun sosial.32

31 H. Zahara Idris dan H. Lisma Jamal, op. cit., h. 1.
32 Achmadi, Islam sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, (Semarang: Aditya Media, 1992),

h. 23.
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Selain itu, seorang ahli sosiologi pendidikan, Ballantine menekankan bahwa

fungsi pendidikan adalah identik dan sejalan dengan proses perubahan melalui proses

sosialisasi, seleksi, latihan, penempatan individu dalam posisi tertentu dalam

masyarakat, inovasi serta pengembangan personal dan sosial.33 Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pendidikan di samping dapat memberikan wawasan tentang

pengetahuan kepada peserta didik juga dapat menentukan atau meningkatkan status

sosial ekonomi peserta didik. Artinya, bahwa seseorang yang mendapatkan

pendidikan lebih tinggi, akan lebih tinggi pula status sosial ekonominya dalam

kehidupan masyarakat. Karena dengan bekal yang telah diperoleh seseorang dari

lembaga pendidikan yang pernah dimasuki secara tidak langsung dapat membuka

pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan

hidup individual maupun sosial sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Mujadilah/

58: 11 sebagai berikut:

                       
                   
   

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah,

33 Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki
Milenium III, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), h. 212
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niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.34

Dari ayat di atas menunjukkan betapa sangat mulianya orangorang yang

mempunyai ilmu pengetahuan di sisi Allah. Sedangkan waktu di dunia saja dapat

dirasakan kemuliaan itu. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan

dapat memanfaatkannya, maka Allah akan memberikan kemudahan baik di dunia

maupun di akhirat.

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

tertentu.35 Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah

tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri

(mandiri) di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tujuan

pendidikan yang berlangsung di Indonesia mengacu kepada potensi perserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggung jawab.36

Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan sebagai berikut:

a. Aspek keilmuan, yang mengantarkan manusia agar senang berpikir,
menggalakkan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi
manusia yang cerdas dan terampil.

b. Aspek kerohaniaan, yang mengantarkan manusia agar berakhlak mulia,
berbudi luhur dan berkepribadian kuat.

34 Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 910
35 Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),

h. 24.
36 UU RI. No. 20 Tahun 2003, op. cit., h. 6.
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c. Aspek ketuhanan, yang mengantarkan manusia beragama agar dapat mencapai
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.37

Selain itu, Iqbal menekankan bahwa tujuan pokok pendidikan adalah

penanaman agama dan ideologi. Pelajar harus diajarkan makna dan tujuan hidup,

kedudukan manusia di dunia, ajaran tauhid, kenabiaan dan tentang akhirat. Mereka

harus diajar untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan individu dan sosial, nilaai

moral Islam, ciri dan isi kebudayaan Islam, kewajiban dan misi orang Islam.38 Dari

beberapa pendapat di atas, tentang tujuan pendidikan dapat penulis simpulkan, bahwa

pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah pemindahan pengetahuan dan nilai demi

terbentuknya kepribadian yang akhirnya dapat mewujudkan tujuan hidup, yaitu

mengabdi agar menjadi manusia yang sempurna, yang berhasil di dunia dan di

akhirat. Hal ini secara tegas telah dijelaskan dalam Q.S. Adz-Dzaariyaat/ 51: 56

sebagai berikut:

         
Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
kepada-Ku.39

Dari ayat di atas, dapat dikatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu

tidak semata-mata karena kekuasaannya, akan tetapi juga ada tanggung jawab yang

harus dikerjakan oleh manusia, yaitu mengabdi. Dalam hal ini tidak hanya beribadah

37 Zainudin, Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 48-49
38 Khursyid Ahmad, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992),

h. 30.
39 Departemen Agama RI, op. cit., h. 862
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seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya, akan tetapi juga termasuk mencari

ilmu, yaitu lewat pendidikan.

Tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidkan adalah

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,

tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan

formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.40

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun,

diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah

lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.41 Pendidikan dasar

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau

bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah

Tsanawiyah (MTs.) atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan

pendidikan dasar yang mengutamakan perluasan dan peningkatan ketrampilan

siswa.42 Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di

sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan

40 UU RI No. 20 tahun 2003, op. cit., h. 10
41 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut

Hukum, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), h. 107
42 Ibid., h. 136.
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bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan

berketrampilan. Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya serta

penataan kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan yang

merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup dalam

masyarakat.43 Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum,

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah atas

(SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah

Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.44 Dalam penyelenggaraan

pendidikan menengah, tentu ada maksud dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan

pendidikan menengah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya
dan alam sekitarnya.45

Dengan demikian, nantinya anak (lulusan) pendidikan menengah diharapkan

mampu untuk meningkatkan pengetahuan sebagai jembatan dalam melanjutkan pada

pendidikan tinggi. Akan tetapi, keterbatasannya adalah dalam biaya pendidikan, maka

lulusan pendidikan menengah diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan

ketrampilan di masyarakat sebagai bekal dalam menjalani hidup.

43 Ibid., h. 134
44 UU RI No. 20 Tahun 2003, op. cit., h. 11.
45 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, op. cit., h. 137.
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c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, Magister, Spesialis

dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi di sini

dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas,

pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Penyelenggaraan

pendidikan tinggi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan

kesenian.

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi

atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Selain itu, Presiden John Hopkins University, Bowman merumuskan tujuan

pendidikan tinggi sebagai berikut:

1) Menguasai pengertian-pengertian tentang kenyataan yang selalu berubah-
ubah.

2) Memberi pengalaman cara bekerja yang kritis.
3) Mengikuti perkembangan dunia dan kemajuan-kemajuannya.
4) Mengusai pedoman hidup yang mendukung pengertianpengertian

kemanusiaan dalam berbagai lingkungan lapangan pekerjaan dan
kebudayaan.
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5) Menghargai dan mempergunakan arti lingkungan.46

Dari tujuan pendidikan tinggi di atas, maka diharapkan nantinya lulusan dari

perguruan tinggi dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan

yang telah diperoleh kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdiannya yang

sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

5. Kendala dalam Melanjutkan Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses pendewasaan anak didik

baik dewasa jasmaniah, rokhaniah maupun sosial. Pendidikan sebagai suatu aktivitas

yang merupakan proses tersebut banyak dijumpai problema dimana problema-

problema tersebut dapat menjadi kendala atau penghambat apabila tidak mendapatkan

pemecahannya. Menurut Hartoyo Faktor-faktor yang merupakan kendala pendidikan

anak adalah:

a. Faktor ekonomi dengan indikator yang divisualisasikan dalam bentuk
rendahnya tingkat kehidupan masyarakat dan berbagai perilaku yang
bermuara pada masalah ekonomi, yang banyak dipakai alasan tidak
menggunakan kesempatan belajar.

b. Faktor sosial budaya dengan indikator yang diproyeksikan dalam bentuk
sempitnya cakrawala pandang tentang pendidikan dan kuatnya sosiokultural
masyarakat tradisional dalam ikut memberi corak kehidupan masyarakat.

c. Lingkungan sosial yang ditampakkan dalam bentuk kepeloporan dan
keteladanan contohnya dari golongan petani yang berhasil dalam pendidikan
dan hidupnya.47

Hadi menyatakan bahwa dalam pendidikan banyak dijumpai masalah-masalah

yang bisa ditinjau dari beberapa aspek antara lain:

46 Siti Meichati, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 26.
47 Hartoyo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya Usaha Nasional, 2000), h. 5
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a. Keadaan sosial ekonomi Keadaan sosial ekonomi orang tua murid yang tidak
mencukupi menyebabkan. tersendat-sendatnya proses pendidikan anak.
Misalnya sulit untuk bisa membeli buku, membayar SPP, uang laboratorium,
uang transportasi dan lain sebagainya.

b. Lingkungan sosial Lingkungan sosial murid yang kadang-kadang juga tidak
mendukung bagi berlangsungnya proses belajar yang baik. Seperti kelompok
anak-anak yang mempunyai kebiasaan yang tidak menguntungkan bagi proses
belajar, kebiasaan hidup yang tidak teratur yang disebabkan oleh lemahnya
kontrol pengawasan dari pihak orang tua.

c. Harapan/cita-cita murid yang kabur di dalam menetapkan hari depan sehingga
tidak ada kemantapan bertindak khusus dalam belajar atau bersekolah.

d. Kontrol sosial yang terlalu lemah terhadap tingkah laku anak.48

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi

kendala siswa dalam menempuh pendidikan adalah keadaan ekonomi onang tua yang

rendah dan lingkungan sosial yang kurang mendukung.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu dan relevan dengan variabel penelitian yang

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sari, (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Orang

Tua, Lingkungan Sosial, Potensi Diri dan Informasi Perguruan Tinggi

Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas

XII Akuntansi SMK Negeri 1 Kebumen”. Hasil dari penelitian ini ialah

pendapatan orang tua, lingkungan sosial, potensi diri dan informasi perguruan

tinggi berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi

siswa kelas XII Akuntansi SMK Negeri 1 Kebumen. Saran yang diberikan

48 Soedomo Hadi, Pendidikan Suatu Pengantar, (Surakarta: UNS Press, 2003), h. 48
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dalam penelitian ini adalah bagi siswa agar mempersiapkan dirinya dengan

baik ketika memiliki minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi,

mengembangkan potensi yang dimiliki, serta aktif mencari informasi

mengenai perguruan tinggi. Bagi sekolah, hendaknya memberikan dukungan

moral dan motivasi kepada siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan

tinggi. Bagi orang tua agar memberikan dukungan sepenuhnya terhadap anak-

anaknya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Bagi Pemerintah

hendaknya tetap menjaga dan mengembangkan program-program bantuan

biaya pendidikan terhadap siswa yang tidak mampu dari segi ekonomi namun

memiliki nilai akademik yang bagus agar memiliki kesempatan yang sama

untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.49

2. Kurniawan, (2016) melakukan penelitian dengan judul “Minat Melanjutkan

Studi ke Perguruan Tinggi Ditinjau dari Prestasi Belajar Kejuruan Akuntansi

dan Profesi Orang Tua pada Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi

SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil penelitian

diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik adalah hasil analisis regresi

diperoleh persamaan regresi: Y = 13,134 + 3,081 X1 + 0,751 X2 + e, yang

artinya minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh prestasi

belajar kejuruan akuntansi dan profesi orang tua. Berdasarkan analisis dan

49 Wiwit Febriana Sari, Pengaruh Pendapatan Orang Tua, Lingkungan Sosial, Potensi Diri
dan Informasi Perguruan Tinggi Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa
Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 1 Kebumen, (skripsi) Universitas Negeri Semarang 2015 atau lihat di
lib.unnes.ac.id/21145/1/7101411093-s.pdf
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pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) prestasi belajar kejuruan akuntansi

berpengaruh positif terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal

ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu

2,272 > 1,989 dengan nilai signifikansi 0,026 < 0,05. (2) profesi orang tua

berpengaruh positif terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal

ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai f hitung > f tabel yaitu

3,154 > 1,989 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. (3) prestasi belajar

kejuruan akuntansi dan profesi orang tua secara bersama-sama berpengaruh

positif terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini terbukti

dari analisis regresi yang memperoleh nilai f hitung > f tabel yaitu 9,040 >

3,11 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (4) variabel prestasi belajar

kejuruan akuntansi memberikan sumbangan efektif sebesar 6,62%. Variabel

profesi orang tua memberikan sumbangan efektif sebesar 11,58%, dengan

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,182 atau sebesar 18,2%, sedangkan

81,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.50

3. Rahayu, (2013) melakukan penelitian dengan judul “Minat Siswa

Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Ditinjau dari Prestasi Belajar,

Motivasi Belajar dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Pada Siswa Kelas XI

IPS SMA Negeri Jumapolo Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian

50 Abdul Hanif Kurniawan, Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Ditinjau dari
Prestasi Belajar Kejuruan Akuntansi dan Profesi Orang Tua pada Siswa Kelas XI Program Keahlian
Akuntansi SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016, (skripsi) Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2016 atau lihat di eprints.ums.ac.id/46453/26/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
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menunjukkan bahwa analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y

=8,726 + 0, 175 X1 + 0, 165 X2 + 0, 199 X3 . Kesimpulan yang diambil

adalah: 1) Prestasi belajar berpengaruh positif terhadap minat siswa untuk

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan analisis regresi

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,495> 2,272 dan nilai signifikansi 5%

dengan sumbangan efektif sebesar 27,65. 2) Motivasi belajar berpengaruh

positif terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal

ini berdasarkan analisis regresi linier ganda diketahui bahwa thitung > ttabel,

yaitu 2,438 > 2,272 dan nilai signifikansi 5% dengan sumbangan efektif

sebesar 18,9%. 3) Status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif

terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini

berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,917 >

2,272 dan nilai signifikansi 5% dengan sumbangan efektif sebesar 22,1%. 4)

Prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua

berpengaruh positif terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke

perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa Fhitung

> Ftabel, yaitu 80,874 >2,687 dan nilai signifikansi 5%. Hasil uji koefisien

determinasi (R2 ) sebesar 0,686 menunjukkan bahwa variabel minat siswa

melanjutkan studi ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh variabel prestasi

belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua adalah 68,6%,

dimana kontribusi yang diberikan oleh variabel prestasi belajar sebesar 27,6%,

variabel motivasi belajar sebesar 18,9%, sedangkan utnuk variabel status
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sosial ekonomi orang tua sebesar 22,1%, sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi

oleh faktor atau variabel lain yang tidak ikut dalam penelitian ini.51

Dari beberapa penelitian dalam bentuk skripsi tersebut di atas, banyak

masukan yang penulis terima dalam upaya melengkapi penelitian ini. Berkenaan

dengan permasalahan minat melanjutkan studi tentu memiliki kesamaan, namun

objek penelitian berbeda, sebab penelitian ini fokus pada masyarakat etnis tolaki,

selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda. Dengan demikian jelaslah penelitian ini

tidak memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut di atas.

51 Sri Rahayu, Minat Siswa Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Ditinjau dari Prestasi
Belajar, Motivasi Belajar dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Pada Siswa Kelas XI IPS SMA
Negeri Jumapolo Tahun Ajaran 2012/2013, (skripsi) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 atau
lihat di eprints.ums.ac.id/25270/18/NASKAH_PUBLIKASI.pdf



41

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan

tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari

suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek

penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.2

Perdasarkan pandangan di atas maka penelitian ini berupa pengumpulan data-

data atau informasi objektif menyangkut minat melanjutkan studi siswa suku Tolaki

di SMP Negeri 14 Konawae Selatan untuk kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah

secara deskriptif kualitatif berdasarkan cara pandang dan konsep penelitian. Oleh

karena itu, penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku serta keadaan yang dapat diamati.3 Jadi, peneliti dalam penelitian ini menjadi

partisipan yang aktif dengan responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung, CV Alvabeta,
2006),  h. 4

2 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2000), h. 15
3 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008),

h. 38


