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Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran minat melanjutkan studi siswa di SMP negeri 14 Konawe

Selatan?

2. Bagaimana gambaran minat siswa suku Tolaki melanjutkan studi pada SMP

Negeri 14 Konawe Selatan?

3. Apa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat suku Tolaki dalam

melanjutkan studi?

4. Dimana lokasi favorit masyarakat suku Tolaki memilih melanjutkan studi?

5. Apa kendala yang dihadapi masyarakat suku Tolaki dalam melanjutkan studi?
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Transkrip Wawancara

1. Bagaimana gambaran minat melanjutkan studi siswa di SMP Negeri 14 Konawe

Selatan?

a. Satria, Guru SMP Negeri 14 Konawe Selatan

Secara umum hampir seluruh siswa tamatan SMP Negeri 14 Konawe Selatan

yang melanjutkan pendidikan. Sebagian

b. Nuri, Warga Desa Laonti

Minat masyarakat melanjutkan pendidikan cukup baik, bahkan mungkin

semua siswa ingin melanjutkan pendidikan. Hanya saja tidak semua siswa

bisa melanjutkan pendidikan karena ada yang orang tuanya termasuk

keluarga miskin, ada juga yang menikah sehingga sekolahnya putus di

tengah jalan.

c. Asriati, Siswa Putus Sekolah

Kalau minat pasti ada hanya kendalanya adalah biaya. Kami termasuk

keluarga tidak mampu dan orang tua saya tidak mampu untuk membiayai

sekolah saya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti sampai SMP saja, lebih

baik saya mencari pekerjaan membantu orang tua.

2. Bagaimana gambaran minat siswa suku Tolaki melanjutkan studi pada SMP

Negeri 14 Konawe Selatan?

a. Supriyanto, Warga Desa Laonti
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Masyarkat Desa laonti saat ini khususnya masyarakat Suku Tolaki

beranggapan bahwa ukuran sukses itu kalau sudah menjadi PNS. Saat ini

melanjutkan studi dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, sebab setelah

sekolah harus kuliah lagi, setelah itu harus menunggu pengangkatan PNS

lagi itupun harus bayar lagi untuk bisa lulus.

b. Ahmad, Warga Desa Laonti

Dimasa lalu kalau bicara pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa semangat

belajar yang tinggi itu biasanya masyarakat Muna, meskipun keluarganya

susah dikampung tetapi mereka rela menderita asal anaknya bersekolah, tapi

saat ini apalagi sekolah sudah tidak ada lagi yang dibayar karena semua

sudah dibayar dengan dana BOS maka Suku Tolaki dan Suku yang lain

hampir tidak ada bedanya.

c. Satria, Guru SMP Negeri 14 Konawe Selatan

Jika harus membandingkan semangat belajar yang dimiliki oleh siswa, maka

dapat dikatakan masyarakat Buton dan Bugis memiliki semangat yang lebih

tinggi dibanding suku yang lain di Desa Laonti.

3. Apa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat suku Tolaki dalam

melanjutkan studi?

a. La Ode Sumaili, Guru SMP Negeri 14 Konawe Selatan

Umumnya masyarakat yang kuran mampu adalah orang-orang yang

berprofesi sebagai petani dan nelayan kecil. Mereka memiliki penghasilan

yang terbatas, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk
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menyekolahkan anak. Hal ini mengakibatkan keluarga tersebut sulit untuk

keluar dari jerat kemiskinan.

b. Nurma, Orang Tua Siswa SMP Negeri 14 Konawe Selatan

Kondisi ekonomi yang miskin menyebabkan siswa enggan untuk

melanjutkan pendidikanya, sebab pendidikan tidak hanya menyangkut biaya

buku dan seragam, tetapi ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi

dengan uang

c. Sadria, Guru SMP Negeri 14 Konawe Selatan

Terdapat beberapa siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya di

SMP Negeri 14 Konawe Selatan disebabkan siswa tersebut langung menikah

setelah menamatkan pendidikan di SMP

4. Dimana lokasi favorit masyarakat suku Tolaki memilih melanjutkan studi?

a. Nurma, Orang Tua Siswa

SMA yang ada di Laonti adalah sekolah baru, yang terbatas jumlah guru dan

sarana belajarnya, sehingga sebagai orang tua kami lebih memilih untuk

menyekolahkan anak di Kota Kendari, sebab pertimbanganya sekolah di

Kendari memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan terjamin mutunya

b. Landundu, Orang Tua Siswa

Jika hanya melanjutkan pendidikan di SMA sebaiknya cukup di sini saja,

sebab jika harus ke luar daerah, misalnya di Kendari, maka orang tua harus

menanggung biaya tempat tinggal, makan, dan biaya sekolah. melanjutkan



82

pendidikan di kampung dapat menghemat biaya, sebab anak masih bisa

makan bersama orang tua dan tidak perlu membayar biaya tempat tinggal

c. Nita, Orang Tua Siswa

Kami memiliki keluarga di Bau-Bau yang bekerja sebagai guru, jadi kami

memutuskan agar anak kami melanjutkan pendidikan di Bau-Bau, sebab di

sana ia bisa tinggal dengan  pamanya dan bisa melanjutkan pendidikan di

sekolah yang lebih baik kualitasnya

5. Apa kendala yang dihadapi masyarakat suku Tolaki dalam melanjutkan studi?

a. Nurma, Orang Tua Siswa

Kondisi ekonomi yang miskin menyebabkan siswa enggan untuk

melanjutkan pendidikanya, sebab pendidikan tidak hanya menyangkut biaya

buku dan seragam, tetapi ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi

dengan uang

b. Jasman, Guru SMP Negeri 14 Konawe Selatan

Faktor ekonomi yang kurang baik telah menyebabkan anak-anak lebih

memilih bekerja yang menghasilkan uang dibandingkan dengan belajar,

tanpa disadari, pendidikan sesungguhnya merupakan jalan keluar dari

kondisi kemiskinan itu sendiri

c. Wa Siamu, Orang Tua Siswa

Pernikahan dini menyebabkan pasangan yang menikah meemiliki tingkat

pendidikan yang rendah, sehingga membatasi pola pikir yang dimiliki oleh

keluarga tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan generasi yang juga
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melakukan pernikahan dini, sebab orang tua kurang memiliki pendidikan

sehingga kurang dapat mendidik dan mengawasi anak-anaknya, sehingga

anak banyak melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat (pacaran) dan

berpotensi untuk menikah pada usia dini pula.
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Daftar Informan

No Nama Status

1 Amaluddin Kepala sekolah

2 Satria Guru

3 Rahmawati Guru

4 La Ode Sumaili Guru

5 Jasman Guru

6 La Tumbi Guru

7 Asriati Siswa putus sekolah

8 Wa Siamu Wali siswa

9 Landundu Wali siswa

10 Nurma Wali siswa

11 Ahmad Wali siswa

12 Sukma Wali siswa

13 Fitriani Wali siswa

14 Nuri Warga

15 Supriyanto Warga
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Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan informan

2. Wawancara dengan informan
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3. Wawancara dengan informan

4. Wawancara dengan informan
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5. Wawancara dengan informan

6. Wawancara dengan informan
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7. Wawancara dengan informan

8. Wawancara dengan informan
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9. Wawancara dengan informan

10. Wawancara dengan informan








