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SUNARTI. 975814010. 2003. MINAT SISWA SMU NEGERI 1 ENREKANG UNTUK 

MELANJUTKAN PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran minat siswa SMU Negeri 1 

Enrekang untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang mendukung maupun yang menghambat 

minat siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan variabel 

dalam hal ini minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang untuk melanjutkan pendidikan 

pada perguruan tinggi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Populasi 

penelitian adalah seluruh siswa kelas III SMU Negeri 1 Enrekang Tahun Pelajaran 

2002/2003 sebanyak 225 orang. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

diambil 140 orang dengan teknik non proporsional sistematis sampling.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan angket. Data yang dikumpulkan diolah dengan 

menggunakan analisis persentrase.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi SMU Negeri 1 Enrekang 

sangat berminat melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Adapun faktor yang 

mempengaruhi minat siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi antara lain 

bakat atau kemampuan, inteligensi, motivasi, sikap dan faktor ekonomi keluarga. 

Sedangkan faktor yang dapat menghambat minat siswa untuk melanjutkan pendidikan 

antara lain tingkat motivasi siswa yang berbeda-beda, tingkat pendidikan orang tua 

dan faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung serta lingkungan sosial. 
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Nama : ……………………… 

Kelas : ……………………… 

I. Petunjuk Pengisian Angket  

 1. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang tersedia dari tiap-tiap 

item di bawah ini. 

 2. Apabila jawaban dirasakan salah, maka berilah tanda "S" (salah) di 

mukanya, kemudian gantilah jawaban anda yang dianggap benar. 

 3. Anda tidak perlu ragu-ragu memberikan jawaban yang sebenarnya karena 

jawaban yang diberikan tidak merugikan anda, melainkan hanya untuk 

kepentingan pendidikan kita.  

 

II. Pertanyaan/Pernyataan  

 1. Apakah anda sudah mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi? 

  a. Sudah  b. Belum  

 2. Jika sudah anda mendapat informasi dari: 

  a. Teman c. Guru  

  b. Orang tua/keluarga  d. Brosur/media massa 

 3. Selain itu, apakah anda berusaha sendiri mendapatkan informasi atau 

didapat secara kebetulan 

  a. Berusaha sendiri/bertanya  

  b. Didapat secara kebetulan  

 4. Jika anda berusaha sendiri, atas dorongan siapa: 

  a. Dorongan dari dalam diri sendiri  

  b. Dorongan teman  

  c. Dorongan orang tua  

  d. Dorongan giri di sekolah  

 5. Apakah anda selalu mendapat dorongan dari orang tua untuk mendapatkan 

informasi tentang dnia perguruan tinggi. 

  a. Selalu  c. Kadang-kadang  

  b. Sering  d. Tidak pernah  

 6. Selain itu, apakah anda selalu mendapat dorongan dari teman untuk 

mendapatkan infromasi tentang dunia perguruan tinggi. 

  a. Selalu c. Kadang-kadang  

  b. Sering  d. Tidak pernah  

 7. Jika saudara selalu mendapat dorongan, baik dari orang tua, teman maupun 

guru, apakah anda termotivasi mengetahui dunia perguruan tinggi. 

  a. Ya  b. Tidak  

 8. Jika ya, apa motivasi anda mengetahui dunia perguruan tinggi  

  a. Sekedar untuk mengetahui  

  b. Karena ingin sekali mengetahui  



 9. Jika saudara mengetahui dunia perguruan tinggi bagaimana tanggapan 

anda: 

  a. Cukup baik   

  b. Biasa-biasa saja 

  c. Tidak tahu  

 10. Jika baik, bagaimana minat anda untuk melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi 

  a. Sangat berminat  c. kurang berminat  

  b. Berminat  d. Tidak berminat  

 11. Seandainya saudara berminat, perguruan tinggi manakah yang dicita-

citakan  

  a. Universitas c. Institut  

  b. Akademi  d. Sekolah tinggi  

 12. Bagaimana tanggapan anda, jika saudara lulus pada perguruan tinggi yang 

dicita-citakan. 

  a. Sangat bergembira  c. Biasa-biasa saja  

  b. Bergembira  d. Tidak bergembira  

 13. Jika saudara melanjutkan pendidikan pada program tinggi sebagaimana 

angket no. 11 di atas, siapakah yang mendorong dan menentukan 

kelanjutan anda. 

  a. Diri sendiri  c. Orang lain  

  b. Motivasi  d. Tidak tahu  

 14. Apakah ada faktor yang mendukung anda untuk melanjutkan pendidikan 

pada perguruan tinggi. 

  a. Bakat  d. Kemauan orang tua  

  b. Motivasi  e. Faktor lain-lain  

  c. Faktor ekonomi keluarga  

 15. Selain faktor di atas, faktor apa saja yang mendukung anda dalam 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi 

  a. Tingkat pendidikan orang tua  

  b. Prestasi belajar  

  c. Siri’/malu  

 16. Apakah terdapat pula faktor-faktor yang kurang mendukung anda dalam 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi  

  a. Ya  

  b. Tidak  

 17. Jika ya, faktor apa saja yange kurang mendukung anda dalam melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi. 

  a. Kurang bakat/motivasi c. Tidak mampu belajar lagi  

  b. Kurang biaya  d. Lingkungan sosial yang kurang kondusif  

 



 18. Selain itu, faktor apa saja yang kurang mendukung anda dalam melanjutkan 

pendidikan pada program tinggi 

  a. Prestasi belajar sangat rendah  

  b. Malas belajar  

  c. Kurang dukungan keluarga  

 19. Apa yang menjadi alasan saudara, jika anda tidak melanjutkan pendidikan 

pada perguruan tinggi. 

  a. Tidak ada kemauan orang tua  

  b. Tidak ada keamuan sendiri  

  c. Keduanya tidak memiliki kemauan  

 20. Jika saudara tidak lagi melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, 

kegiatan apa saja yang anda lakukan. 

  a. Mengikuti kursus keterampilan  

  b. Mencari pekerjaan  

  d. Membantu orang tua 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan pendidikan otomatis sangat 

menentukan terutama terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Untuk mencapai hal tersebut haruslah dimulai dari pendidikan tingkat dasar yang 

dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan 

peningkatan mutu pendidikan agama pada khususnya. Hal ini telah menjadi 

ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat yang dituangkan dalam GBHN dengan 

TAP MPR No. II/MPR/1999 yang berbunyi : 

Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu 

setiap jenjang dan jenis pendidikan serta pada jenjang pendidikan 

menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk 

pendidikan menengah tingkat pertama (GBHN, 1999:8). 

 

Berdasarkan dari ketetapan MPR di atas, maka pemerintah yang terkait 

dengan pendidikan tidak henti-hentinya mengusahakan untuk mencedaskan 

kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan, khususnya bagi sekolah 

dasar dan lanjutan serta pendidikan tinggi pada umumnya. 

Menyakini pentingnya pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi manusia, maka 

bangsa Indonesia telah mencanangkan suatu cita-cita yang luhur sebagaimana 

tertuang dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 mengenai tujuan pendidikan 

nasional yang berbunyi: 
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Pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara 

kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang 

sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan 

kebangsaan, berdisiplin dan bertanggung jawab, mandiri, beriman dan 

bertaqwa, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia 

(GBHN, 1999:15). 

  

Berdasarkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional di atas, maka setiap 

REPELITA sektor pendidikan selalu mendapat perhatian, karena sektor 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menghasilkan manusia-

manusia yang berkualitas. Di samping itu, pendidikan merupakan bagian integral 

dari pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan kehidupan masyarakat secara utuh dan menyeluruh, baik pendidikan dalam 

jalur formal maupun dalam jalur non-formal.  

Taraf pendidikan yang lebih tinggi suatu bangsa tidak terjadi begitu saja, 

melainkan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain kualitas pendidikan, 

program pendidikannya, sistem pelayanan, sarana pendidikan dan pembiayaan 

atau sarana ekonominya. Selain dari berbagai faktor tersebut di atas, suatu sistem 

persekolahan yang solid antara pendidikan Sekolah Dasar  (SD), Pendidikan 

Sekolah Menengah, dan pendidikan tinggi turut menentukan kualitas pendidikan 

suatu bangsa.  

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas serangkaian usaha yang telah 

dilakukan oleh pemerintah antara lain pengembangan lembaga-lembaga 

pendidikan utamanya lembaga Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Di 
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tengah-tengah usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 

masih sering dijumpai berbagai masalah seperti masalah yang senantiasa dialami 

oleh siswa, khususnya siswa SMU yaitu belum jelasnya rencana jenis pendidikan 

yang akan ditekuni kelak. Namun demikian ada sebagian siswa SMU yang kurang 

berminat dalam melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi, karena 

disebabkan oleh siswa itu sendiri, orang tua, teman dan lingkungan sekitarnya. 

Sedangkan siswa yang akan melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi baik 

negeri maupun swasta masih mempertanyakan jenis pendidikan apa yang akan 

ditempuh setelah tamat SMU. 

Beranjak dari permasalahan di atas maka salah satu komponen yang perlu 

dibenahi sedini mungkin untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah 

minat siswa untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi. Sehubungan 

dengan hal ini maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk mengangkat masalah 

sebagai suatu penelitian dengan judul “Minat Siswa SMU Negeri 1 Enrekang 

untuk Melanjutkan Pendidikan pada Perguruan Tinggi”. 

B. Rumusan Masalah  
 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka adapun 

rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang untuk melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi.  
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2. Faktor-faktor apakah yang mendorong siswa SMU Negeri 1 Enrekang untuk 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

3. Faktor-faktor apa pula yang menyebabkan kurangnya minat siswa SMU 

Negeri 1 Enrekang untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.  

C. Tujuan Penelitian  

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang terhadap 

keinginan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung minat 

siswa SMU Negeri 1 Enrekang untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan 

tinggi.  

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi siswa SMU Negeri 1 Enrekang yang berminat 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.  

2. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui yang mendorong siswa SMU Negeri 1 

Enrekang untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.  

3. Sebagai bahan kajian dan landasan teori bagi peneliti berikutnya pada tempat 

yang sama maupun di tempat lainnya dalam lingkup yang lebih luas. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR  

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Minat  

Minat merupakan suatu aspek kejiwaan yang sangat mendasar dalam diri 

seseorang dan menduduki peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas 

manusia dalam hidup dan kehidupannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa minat 

dapat mewarnai aktivitas seseorang. Minat merupakan suatu motivasi atau 

dorongan yang kuat terhadap suatu obyek atau kegiatan yang membuat orang 

tertarik. 

Para ahli psikologi memberikan pengertian minat dari berbagai sudut 

pandang. Di antaranya akan diuraikan sebagai berikut; pendapat Whiterington 

(1985:35) “Minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu obyek seseorang suatu 

saat atau suatu situasi yang sangkut paut dengan dirinya”. Secara singkat sebuah 

pandangan hidup seseorang ditentukan oleh arah minatnya. Sementara menurut 

Kartini Kartono (1985:76) mengatakan bahwa: 

Minat (interest) adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon 

terarah kepada suatu situasi atau obyek yang menyenangkan dan memberi 

kepuasan kepadanya (stisfiers). Dengan demikian minat dapat 

menimbulkan sikap yang merupakan suatu kesiapan berbuat bila ada 

stimulasi yang khusus sesuai dengan keadaan.  

 

Minat merupakan hal yang penting untuk suatu kemajuan seseorang, sebab 

seseorang yang berminat terhadap sesuatu berarti obyek tersebut disukai atau 

5 
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disengani seseorang cenderung untuk mengalihkan perhatian kepada sesuatu yang 

didasarkan pada perasaan senang karena menganggap sesuatu itu ada kepentingan 

atau cenderung dibutuhkan. 

Abdullah Ambo Enre (1990:73) menyatakan bahwa minat merupakan 

“Suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu”. 

Lain halnya yang dikemukakan oleh Sukardi (1988:18) menjelaskan bahwa 

“Minat adalah suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu, minat 

akan mengidentifikasi profesi terhadap orang, benda atau aktivitas lainnya”.  

Sukardi menambahkan bahwa “minat itu sangat penting dalam 

menentukan suatu pilihan dari beberapa obyek yang ada. Dalam suatu hal, 

seseorang akan merespon sesuatu jika aktivitas kerjanya menarik perhatiannya”. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa minat lebih 

mengarah pada tindakan individu yang berdasarkan pada rasa senang atau tidak 

senang terhadap obyek tertentu seperti minat siswa SMU untuk melanjutkan 

pendidikan pada peruruan tinggi, maka minat didefinisikan oleh Ahmad D. 

Marimba (1980:79) ialah kecenderungan jiwa kepada sesuatu karena kita merasa 

ada kepentingan dengan sesuatu itu, pada umumnya disertai perasaan senang akan 

sesuatu itu. 

Pendapat lain tentang minat dikemukakan oleh Chaplin dalam Muchtar 

(1993:3) adalah : 

1. Minat merupkan sikap yang terus menerus menyertai perasaan dan 

perhatian seseorang dalam memilih obyek yang menarik. 
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2. Minat adalah perasaan yang menentukan aktivitas, kegemaran atau 

obyek yang bernilai atau yang berarti bagi seseorang.  

3. Minat adalah suatu pernyataan motivasi tertentu yang menjauhkan 

tingkah laku di dalam arah atau tujuan tertentu. 

 

Dari batasan-batasan tersebut di atas menunjukkan bahwa minat 

merupakan pendorong yang menyebabkan seseorang tertarik dan menaruh banyak 

perhatian terhadap suatu obyek tertentu. Pada umumnya adalah obyek yang 

menarik, bernilai dan berharga bagi diri seseorang. Dengan demikian minat 

merupakan suatu reaksi yang terarah kepada suatu tujuan atau kepada tanggapan 

yang menarik. Namun diakui bahwa peranan minat dalam melakukan aktivitas 

atau kegiatan merupakan faktor yang sangat utama dalam diri seseorang dan dapat 

mewarnai perilaku manusia.  

Pendapat lain, T.P. Chaplins dalam Tana Ranggina Sarungallo (1991:30) 

bahwa: 

1. Perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas, pekerjaan atau obyek 

itu berharga atau berarti bagi individu. 

2. Satu keadaan motivasi yang menuntun tingkah laku menuju satu arah 

(sasaran tertentu). 

 

Sedangkan Mappiare Andi (1982:62) menyatakan bahwa : 

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari 

perasaan, harapan pendirian, prasangka rasa takut atau kecenderungan-

kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu. 

  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu perangkat 

mental yang berisi kecenderungan yang menetap dan terarah pada suatu objek 
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tertentu yang dianggap penting, bernilai dan berharga bagi individu serta ia 

merasa senang terhadap objek itu, sehingga lahir suatu dorongan untuk 

mencapainya. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa 

Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang sangat penting 

dalam proses penentuan suatu tindakan atau hal-hal apa saja yang mungkin dapat 

dihadapi oleh individu yang bersangkutan, di samping itu banyak pula faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan suatu sekolah atau tingkat pendidikan 

tertentu.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ambo Enre Abdullah (1980:97) 

bahwa: 

…masalah pemilihan pendidikan sama rumitnya dengan pemilihan 

vokasional yang mencakup banyak faktor yang berbeda pola-pola 

hubungannya dengan berbagai individu. Nampak jelas bahwa pemilihan 

adalah pengetahuan tentang kemampuan ditambah minat bukanlah suatu 

rumus yang menjelaskan proses pemilihan dari siswa pada umumnya. 

 

Jelaslah bahwa dalam pemilihan suatu pendidikan/sekolah bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh 

siswa yang bersangkutan. Bahkan memerlukan pengetahuan yang cukup untuk 

menentukan pilihan itu. Selanjutnya Ginzberg dalam Andi Mappiare (1982:88), 

mengatakan bahwa: 

… dalam pemilihan lapangan pendidikan, jenis sekolah dan bahkan 

jurusan/gugus yang dipilihnya. Faktor-faktor yang berpengaruh  dalam 

pemilihan jabatan remaja pada umumnya, khususnya dalam masa remaja 

akhir ini, di mana mereka memantapkan pilihan dipengaruhi oleh banyak 
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faktor. Ada pengaruh citra diri, lingkungan keluarga/orang tua, lingkungan 

sosial-kultural dan sebagainya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa minat 

seseorang dalam mengarahkan kepada sesuatu objek dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri seseorang maupun faktor yang 

berasal dari luar diri individu.  

Untuk mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

minat siswa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi maka di bawah ini dapat 

diklasifikasikan dalam dua kategori besar yaitu faktor interen dan faktor eksteren. 

Faktor interen adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor eksteren adalah faktor yang ada di luar individu (Utami, 1982).  

a. Faktor interen  

Faktor interen adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang 

individu, dimana pengaruhnya sangat besar terhadap sikap seseorang. Adapun 

faktor-faktor interen adalah bakat atau kemampuan, intelegensi, motivasi dan 

sikap untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Bakat/kemampuan 

Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Perbedaan 

itu terlihat saat melakukan kegiatan dan orang yang cepat menguasianya akan 

menonjol prilakunya secara positif terhadap pekerjaan tersebut, maka ia dapat 

dikatakan berbakat terhadap kegiatan itu. Bakat ada yang terpendam dan ada yang 

berkembang, sedangkan bakat yang dapat dikembangkan menjadi suatu kelebihan 

yang ditampilkan seseorang. 
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Bakat yang muncul apabila melalui sarana yang dapat merangsang 

perkembangannya. Ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Werren 

dalam Nurkancana (1986:204), bahwa: 

Bakat adalah suatu kondisi atau disposisi tertentu yang menggejala pada 

kecakapan seseorang untuk memperoleh sesuatu dengan melalui latihan 

atau beberapa pengetahuan keahlian atau suatu responden seperti 

kecakapan untuk berbahasa, usik dan sebagainya.  

 

Batasan di atas, dapat dipahami bahwa bakat seseorang tidak akan 

terealisir tanpa ada sarana yangr merangsangnya. Sarana yang merangsang akan 

menimbulkan bakat terorganisir dengan baik dengan baik serta dapat 

mempercepat perkembangan bakat itu sendiri. Dengan adanya sarana yang 

memancing munculnya bakat dan dilakukan melalui latihan akan membantu 

perkembangan bakat dan menjadi suatu  kelebihan baginya.  

Selanjutnya Ambo Enre Abdullah (1992:75) mengatakan bahwa : 

Bakat adalah aktualisasi potensial (potencial ectualization) yang sering 

pula disebut sebagai kemampuan khusus dari individu. Sesuatu poptensi 

yang dibawa lahir kemudian dikembangrkan oleh lingkungan melalui 

berbagai kegiatan. 

 

Dari pengertian di atas, dapat memberikan gambaran bahwa bakat adalah 

salah satu faktor psikologis yang dibawa sejak lahir yang merupakan potensi 

yasng berisi kemungkinan untuk berkembang ke satu arah. Oleh karena itu, bakat 

memegang peranan penting dalam kegiatan atau proses penentuan pilihan.  

Bakat merupakan salah satu aspek psikis manusia dan merupakan 

pembawaan seseorang sejak lahir. Bakat akan mempermudah seseorang berhasil 
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dalam suatu usaha atau kegiatan. Bila antara objek yang dipilih disertai dengan 

bakat yang dimilikinya dan terdapat hubungan yang positif, maka usaha kegiatan 

yang dilakukannya akan cepat mencapai sasaran yang diinginkan dan sebaliknya, 

apabila suatu kegiatan/usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan bakatnya, maka 

akan mengalami tantangan yang lebih berat bahkan akan mungkin mengalami 

kegagalan dalam medan yang dihadapi. Dengan demikian, bakat seseorang sangat 

berperan dalam menentukan minat memilih suatu sekolah. Sebagai contoh yang 

dapat dikemukakan oleh penulis adalah; seseorang siswa duduk di kelas dua SMU 

Jurusan IPA, sejak semester pertama sampai dengan semester tiga mempunyai 

prestasi di bawah rata-rata kelas. Setelah diteliti oleh konselor sekolah, ternyata 

siswa tersebut cukup sehat dan diberikan tes bakat, ternyata hasil analisa tesnya ia 

berbakat pada bidang olah raga. Setelah diteliti lebih jauh, maka mengalami 

prestasi belajar kurang karena waktunya banyak digunakan untuk kegiatan olah 

raga. 

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa siswa 

tersebut memilih sekolah itu tidak sesuai dengan bakatnya, sebaiknya ia dapat 

memilih Sekolah Guru Olah Raga (SGO). 

Sama halnya dengan siswa yang telah tamat SMU, ia akan melanjutkan 

studinya berdasarkan bakatnya sebagai penunjang dalam kesuksesan studinya. 

Kalau siswa itu berbakat di bidang farmasi, maka ia dapat memilih Jurusan 

Kedokteran untuk menyalurkan bakatnya dan sekaligus dapat melanjutkan 

studinya. Jika ia berbakat di bidang keguruan maka ia dapat memilih IKIP dan 
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sebagainya. Dengan demikian, bakat adalah kapasitas kecakapan yang bersifat 

potensial hereditas atau potensi yang dibawa sejak lahir. Bakat ini dapat 

mengantarkan seseorang menuju pencapaian suatu prestasi tertentu. 

2) Inteligensi  

Setiap orang yang dilahirkan membawa kemampuan dasar yang berbeda. 

Perbedaan kemampuan akan berbeda pula dalam menghadapi masalah dan cara 

meyelesaikan masalah. Cepat atau lambatnya dalam menyelesaikan masalah 

sangat tergantung pada taraf intelegensi yang dimilikinya. Semakin tinggi 

inteligensi yang dimiliki oleh seseorang semakin cepat dalam menyelesaikan 

masalah, demikian pula sebaliknya. 

Potensi dasar yang dimiliki seseorang berkaitan dengan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana ia berada. Keterangan ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wendel W.  Cruse dalam Sukardi 

(1993:204), bahwa : 

Inteligensi adalah kemampuan manusia untuk menyelesaikan diri dengan 

lingkungannya dengan sebaik-baiknya, dimana manusia perlu memiliki 

kemampuan untuk menerima dan mengembangkan kondisi-kondisi 

hidupnya dimana diperlukan kemampuan menguasai persoalan yang 

dihadapi sehingga mampu menciptakan kondisi yang sebaik mungkin 

dalam kehidupannya. 

 

Pengertian di atas, menggambarkan bahwa inteligensi akan menentukan 

tingkat kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hal ini dapat 

mempermudah dalam menentukan pilihan yang lebih sesuai dengan 
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kemampuannya, dimana pilihan pekerjaan yang paling cocok dapat dilihat dari 

aspek-aspek yang menonjol dari pribadi seseorang.  

Kesanggupan individu untuk menyesuaikan diri secara mandiri pada 

situasi-situasi baru atau krisis di dalam kehidupannya disebut intelegensi. 

Pengertian lain mengemukakan bahwa intelegensi adalah keseluruhan 

kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengola 

dan menguasai lingkungan secara efektif. (Ambo Enre Abdullah, 1990:72). 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa intelegensi 

adalah salah satu kesanggupan individu yang dapat diarahkan pada situasi-situasi 

tertentu, sehingga ia dapat berimplikasi pula terhadap pemilihan objek atau 

bidang-bidang yang disenangi. Seorang yang memiliki intelegensi rata-rata di 

bawah standar akan turut mempengaruhi minat seseorang melanjutkan pendidikan 

ke sekolah yang lebih tinggi. Sebaliknya orang yang mempunyai intelegensi di 

atas rata-rata turut pula mewarnai terhadap pemilihan suatu objek atau bidang-

bidang yang lain. Oleh karena itu, intelegensi merupakan salah satu faktor psikis 

yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke 

sekolah yang lebih tinggi. 

3) Motivasi  

Motivasi adalah salah satu faktor psikologis yang besar pengaruhnya 

dalam proses belajar, karena kegiatan belajar tidak akan mungkin dapat terjadi 

tanpa adanya motivasi.  



 14 

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta 

(1987:711) mengemukakan pengertian motivasi sebagai  berikut : 

Motivasi berasal dari bahasa Eropa yang secara etimologis berasal dari 

kata motif yang berarti sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang, 

dsar pemikiran atau pendapat, atau sesuatu yang menjadi pokok. 

 

Sedangkan menurut Soli Abimanyu, dkk, (1987:50) mengatakan bahwa 

motif adalah "kekuatan yang ada dalam diri oranmg yang mendorong dia untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai sesuatu tujuan".  

Peranan motivasi dalam belajar sangat penting, karena siswa dapat belajar 

secara efisien apabila memiliki motivasi pada dirinya, motivasi yang kuat  

memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan belajar.  

Berbicara tentang motivasi adalah erat kaitannya dengan minat itu sendiri, 

sebab motivasi adalah bersumber dari dalam diri seseorang dan merupakan tenaga 

untuk membangkitkan dan mengarahkan kelakuan atau tindakan dalam 

menentukan suatu pilihan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Karena itu, 

usaha untuk memasuki PT sangat tergantung dari kuat lemahnya motivasi 

seseorang siswa. Motivasi memilih melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi 

sering dipengaruhi oleh orang tua atau dan kelompok sebayanya. Seorang siswa 

yang kurang atau tidak mempunyai motivasi dalam memasuki PT, mungkin 

karena kemauan orang tuanya dan bukan kemauan sendiri. Maka salah satu 

konsekwensi dari hal tersebut adalah mungkin siswa dapat membenci PT itu 

karena ia merasa dipaksa dan bukan merupakan kemauannya sendiri. 
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4) Sikap  

Sikap seseorang turut mewarnai tingkah laku dalam menghadapi suatu 

kegiatan, termasuk memilih sekolah yang lebih tinggi sebab kesuksesan akademik 

memerlukan suatu sikap intensif di dalam belajar di PT. Dengan sikap positif atau 

percaya diri dalam menentukan pilihan PT tertentu akan memperbesar 

kemungkinan untuk mencapai tujuan atau cita- cita di dalam studinya.  

Sebaliknya, dengan sikap negatif dalammemilih sekolah, di mana banyak 

temannya disitulah ia ingin masuk juga. Dalam hal ini mereka ikut-ikutan dalam 

memilih suatu sekolah atau PT tanpa mempertimbangkan bakat kemampuan-

kemampuan yang dimiliki dan hal-hal lain yang menunjang kesuksesan studinya 

dan akhirnya akan terjerumus kepada kegagalan studinya. Faktor lain yang 

mempengaruhi siswa adalah sikap siswa terhadap pekerjaan guru dan 

memandangnya kurang sesuai dengan pola kehidupan keluarganya atau 

memandang pekerjaan guru itu status sosialnya rendah di dalam masyarakat dan 

sebagainya. Jadi timbulnya sikap tertentu akan melahirkan cita-cita tertentu pula, 

apakah itu cita-cita dalam melanjutkan pendidikannya, cita-cita pekerjaan yang 

akan dimilikinya atau pun cita-cita yang berhubungan dengan hari depannya. 

Karena sikap dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang penting 

dan bersumber dari keadaan manusia di mana ia berada, maka timbulnya sikap 

individu maupun sikap kelompok untuk memilih suatu atau beberapa obyek 

tergantung dari cara memandang obyek tersebut. Artinya terjadinya suatu sikap 
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pada seseorang disebabkan karena adanya pengenalan perasaan dan 

kecenderungan bereaksi terhadap bermacam-macam obyek di dalam lingkungan 

sekitarnya. 

b. Faktor Eksteren  

Faktor ekstern adalah faktor yang bersumber dari luar diri seorang 

individu. Faktor ekstern yang ikut mempengaruhi minat seseorang antara lain: 

1) Faktor keluarga  

Keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama 

dari individu merupakan peletak dasar pendidikan, dalam arti bahwa nilai-nilai 

pendidikan dan pembentukan pribadi selanjutnya berfungsi pada apa yang telah 

ditanamkan oleh keluarga sejak usia kanak-kanak (usia 3 – 5 tahun). 

Dalam hubungannya dengan proses pendidikan anak, keluarga dapat 

menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan seorang anak oleh karena 

beberapa hal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ambo Enre Abdullah 

(1983:22) bahwa : 

Keluarga dapat menimbulkan kesulitan belajar seseorang oleh karena 

beberapa hal antara lain: latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, 

cara mendidik orang tua yang kurang bijaksana (terlalu keras atau terlalu 

lemah) otoriter atau acuh tak acuh, juga dapat disebabkan karena 

kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya, 

kurang menyiapkan biaya dan alat-alat pelajaran minimal (prasyarat) yang 

dibutuhkan anak-anaknya dan kurang cinta kasih dari orang tua. 

 

Dengan demikian dukungan keluarga sangat berarti bagi individu dalam 

melakukan aktivitasnya, sebab keluarga sebagai lingkungan akan mengarahkan 
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tingkah laku individu yang akan dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang tersedia. 

Orang akan cepat menyesuaikan diri dengan baik pada pilihannya, jika lingkungan 

sekitar tersebut sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu, perwujudan harapan orang 

tua tergantung pada kesan yang diterima oleh anaknya. Hasil interaksi ini 

dijadikan bahan pertimbangan terutama dalam pemilihan karier.  

2) Faktor ekonomi  

Tak dapat disangkal lagi bahwa keberadaan faktor ekonomi dan sosial 

budaya dari individu memberi pengaruh langsung terhadap kecenderungan 

seseorang dalam menentukan suatu objek yang ingin ditekuninya, hal ini akan 

tampak semakin jelas bilamana mengingat andil yang diperankan oleh faktor 

ekonomi maupun faktor sosial budaya seseorang.  

Dari berbagai sumber dapat diketahui betapa besar peran yang diemban 

oleh kdua faktor tersebut dalam menentukan minatnya terhadap sesuatu objek 

tertentu. Keterbatasan pada faktor ekonomi atau tingkatan sosial budaya yang 

berbeda akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah 

perhatian seseorang terhadap suatu objek.  Dalam  kaitan ini Thamrin dalam 

Nurhalijah Nasution (1989:38) mengemukakan bahwa : 

Perbedaan latar belakangr sosial ekonomi maupun sosial budaya seseorang 

akan turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Pengaruh 

akan jelas nampak dalam pola tingkah lakunya sendiri dalam menempuh 

alam kehidupannya. Adanya didikan yang terarah serta situasi ekonomi 

maupun sosial budaya yang menunjang dan berjalan secara dinamis dan 

selaras dalam suatu keluarga akan turut memberikan dorongan kepada 
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keaktifan belajar seorang anak, sehingga kegiatan atau minat anak untuk 

mempertinggi prestasi belajarnya meningkat.  

Mengacuh pada uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya 

variasi latar belakang ekonomi dan sosial bhudaya seseorang akan memberikan 

dampak tersendiri terhadap jiwa individu itu dalam usaha memilih mengarahkan 

serta menentukan keinginannya untuk melibastkan diri pada suatu obyek atau 

aktivitas tertentu. Dengan kata lain bahwa adanya perbedaan latar belakang 

tingkat ekonomi dan sosial budaya seseorang, menyebabkan terjadinya perbedaan 

minat seseorang terhadap obyek tertentu.  

Uraian ini sejalan dengan pendapat The Liang Gie (1981:22) bahwa: 

Keadaan kemampuan ekonomi keluarga menjadi salah satu pendukung 

utama dalam mengarahkan serta mengembangkan keinginannya dantak 

jarang dijumpai pula justru menjadi penghambat bagi seseorang untuk 

mengarahkan perhatiannya terhadap obyek tertentu dalam kegiatan belajar 

walaupun sebenarnya impian seseorang terhadap obyek tersebut cukup 

tinggi. 

 

Sekaitan dengan hal tersebut, Daan Dimara dalam Mulyanto Sumardi 

(1985:334) mengemukakan bahwa : 

… pada akhir tahun dan awal tahun ajaran menunjukkan bahwa faktor 

sosial ekonomi … menentukan sebagai penyebab utama putus sekolah 

danmengecilnya arus siswa memasuki sekolah yang lebih tinggi. Biaya 

yang harus dibayar orang tua untuk menyekolahkan anaknya memang 

sangat besar. Penelitian mengungkapkan adanya korelasi antara 

pendapatan rumah tangga terhadap pendidikan. 

 

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa 

adanya variasi tingkat ekonomi maupun sosial budaya seseorang mempunyai 
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pengaruh terhadap  tingkatan minat seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. 

Dengan kata lain, adanya perbedaan dalam tingkat penghasilan orang tua atau 

penghasilan seseorang., perbedaan tingkat pendidikan memberi pengaruh terhada 

minat seseorang dalam usaha memenuhi keinginannya.  

3) Lingkungan sekolah 

Lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar seseorang 

adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang dimaksud meliputi beberapa 

komponen yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang apabila 

komponen tersebut kurang memadai dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi 

seseorang yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kelanjutan pendidikan 

seseorang.  

Komponen-komponen dalam lingkungan sekolah yang dimaksud menurut 

Ambo Enre Abdullah (1983:21) adalah: 

Alat sekolah dan guru sendiri, metode mengajarnya serta alat-alat belajar 

mengajar (gedung atau ruangan, kurikulum sekolah dan sebagainya). 

Bagian-bagian ini dapat memberi baik secara sendiri maupun secara 

bersama-sama dengan saling kait mengait antara satu dengan yang lainnya 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

3. Pengertian Pendidikan  

Pendidikan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan secara 

selektif dan efektif alat-alat pendidikan, berlangsung dalam lingkungan 

pendidikan yang harmonis.  
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Pengertian pendidikan menurut Fuad Ihsan (1995:5) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan 

dengan lingkungan. 

2. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam 

pertumbuhannya. 

3. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi 

tertentu yang dikehendaki oleh rakyat.  

4. Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju 

kedewasaan. 

 

Pengertian di atas senada dengan pendapat Umar Tirtaraharja dan Sulo 

Lipu La Sulo (1996:36) bahwa : 

1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya yang diartikan sebagai 

kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain.  

2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya 

kepribadian peserta didik. 

3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar 

menjadi warga negara yang baik.  

4. Pendidik sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan 

membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk 

bekerja. 

 

Dari definisi yang dikemukakan di atas dipahami bahwa pendidikan adalah 

proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk 

tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup, proses sosial di 

mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, 

sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimun. 
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Pengertian lain tentang pendidikan dapat diikuti dari pendapat Suwarno 

(1988:8) bahwa : 

Pendidikan adalah bimbingan terhadap perkembangan pribadi yang 

bersifat menyeluruh, perkembangan pribadi dengan segala macam 

aspeknya, atau seginya (misalnya segi cipta, rasa, jasmani dan lain-lain). 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa pendidikan pada 

hakikatnya adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh 

tanggung jawab yang dilakukan oleh pendidikan atau orang dewasa kepada anak 

didik sehingga terjadi hubungan interaksi antara anak didik dengan orang dewasa 

agar anak tersebut mencapai tingkat kedewasaan. Di samping itu, pendidikan 

adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam 

kehidupan seseorang, keluarga maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya 

suatu bangsa ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu. 

Mengingat sangat pentingnya bagi kehidupan, maka pendidikan harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk 

melaksanakan pendidikan harus dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan 

sampai pada usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan.  

4. Lingkungan Pendidikan 

Berbicara masalah lingkungan di dalam pendidikan, berarti arah persepsi 

kita mengarah kepada tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Lingkungan ini 

penting karena pelaksanaan pendidikan tidak akan mungkin berlangsung tanpa 
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lingkungan atau lembaga di mana anak itu mendapatkan pendidikan. Bahkan 

lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan terhadap 

berhasil atau tidaknya pendidikan. Lingkunganlah yang dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik, dan 

lingkungan pulalah yang akan memberikan pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang. 

Hafi Anshari (1993:41) mengatakan bahwa: “Lingkungan pendidikan 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang dapat memberi pengaruh yang 

sangat kuat kepada anak”. Pengaruh ini jelas tidak lepas dari ketiga lembaga yaitu 

keluarga, sekolah dan masyarakat, di mana ketiga lingkungan pendidikan ini satu 

sama lain saling mempengaruhi dan berkaitan satu dengan yang lainnya sekalipun 

ketiga lingkungan ini mempunyai karakteristik masing-masing dalam kaitannya 

dengan belajar, baik belajar yang kategorinya berhasil maupun yang tidak 

berhasil. Untuk mengetahui lebih jelas ketiga lingkungan ini penulis akan 

membahas secara singkat sebagai berikut: 

 1) Lingkungan keluarga  

Lingkungan keluarga adalah bentuk golongan sosial masyarakat kecil yang 

terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan 

antara ayah, ibu, dan anak yang merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk 

kesatuan masyarakat.  

Abu Ahmadi (1991:126) mengemukakan pengertian keluarga sebagai 

berikut: 
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Pendidikan keluarga juga merupakan pendidikan masyarakat karena di 

samping keluaga itu sendiri sebagai kesatuan kecil dari bentuk kesatuan-

kesatuan masyarakat, juga karena pendidikan yang diberikan oleh orang 

tua kepada anak-anaknya sesuai dengan persiapan untuk kehidupan anak-

anak itu di masyarakat kelak.  

 

Suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk 

melakukan pendidikan orang seseorang (pendidikan individual maupun 

pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan 

wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang 

utuh, tidak saja bagi anak-anak, tapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam 

keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar dan sebagai pemberi contoh, bukan 

hanya orang tua yang beradab dan berpengetahuan saja yang dapat melakukan 

kewajiban mendidik anak-anaknya, akan tetapi rakyat desa pun melakukan hal ini.  

Keluarga sebagai lingkungan awal pertumbuhan anak harus diisi dengan 

hal-hal yang positif, sehingga dapat menjadi permulaan yang baik bagi 

pertumbuhannya. Pengalaman sukses bagi anak pada awal pertumbuhan harus 

diusahakan, karena dari keadaan ini akan dapat membuka kemajuan yang lebih 

pesat lagi. Sebaliknya pengalaman gagal bisa berakibat menghambat pertumbuhan 

anak pada perkembangan berikutnya.  

2) Lingkungan sekolah  

Sekolah merupakan lingkungan aktivitas yang sengaja diciptakan untuk 

membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan 

kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupan di kemudian hari. Bagi 
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siswa pendidikan jalur sekolah yang diikutinya dipandang sebagai lembaga yang 

banyak berpengaruh terhadap terbentuknya konsep yang berkenaan dengan nasib 

mereka dikemudian hari. Oleh karena itu, siswa telah memikirkan benar-benar 

dalam memilih dan mendapatkan sekolah yang diperkirakan mampu memberikan 

peluang baik dari diri siswa maupun terhadap masyarakat dan bangsanya 

dikemudian hari. Pandangan ini disadari oleh berbagai faktor seperti ekonomi dan 

faktor sosial budaya.  

Menurut pendapat Agung Hartono (1998:196) bahwa : 

Siswa dalam memilih jenis pendidikan yang diidamkan banyak faktor yang 

harus dipertimbangkan, yaitu faktor prediksi masa depan, faktor prestasi 

yang menggambarkan bakat dan minatnya, faktor kehidpan yang dapat 

diamati dari kondisi beragamanya lapangan kerja di masyarakat dan 

kemampuan daya saing setiap individu.  

Berdasarkan keterangan di atas,  maka sekolah menjadi sangat penting 

untuk memenuhi kekurangmampuan keluarga dalam mendidik anak. Kebudayaan 

hidup yang semakin kompleks, menuntut anak untuk mengetahui berbagai macam 

hal penemuan ilmiah, maka perlu  ada kerja sama antara keluarga dan sekolah 

serta masyarakat untuk mengarahkan ke hal yang positif, sehingga mampu 

mengenal makna kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan terwujudnya fungsi 

sekolah bagi pembinaan dan pendidikan harus didasari saling kerja sama dengan 

lembaga-lembaga lainnya. 

3) Lingkungan masyarakat  

Anak adalah generasi penerus yang dimasa depannya akan menjadi 

anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. Oleh karena itu, seorang anak 
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sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat, agar nanti dia dapat tumbuh 

dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi 

sosialnya. Masyarakat adalah tempat hidup anak sebagai individu yang 

memberikan kemungkinan kepada anak untuk menjadi maju dan berkembang.  

Menurut Tim Dosen FIP-IKIP Malang dalam Bakir Yusuf Barmawi 

(1993:31) bahwa : 

Masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, media kehidupan 

manusia yang beragama menyangkut suku, agama, kegiatan kerja, tingkat 

pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya… Manusia sejak kanak-kanak 

hingga dewasa terlibat sebagai warga masyarakat bangsanya.  

 

Karena anak lahir, dibesarkan dan dididik dalam masyarakat, maka 

pertumbuhanya pun secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial di mana anak itu hidup bermasyarakat.  

Dalam mendidik anak, masyarakat mempunyai pengaruh yang besar, 

menyangkut hal-hal sebagai konsekuensi interaksi sebagai berikut: 

a. Anak akan mendapatkankan pengalaman langsung setelah memperhatikan apa 

yang terjadi di masyarakat.  

b. Membina anak-anak itu berasal dari masyarakat dan akan kembali ke 

masyarakat setelah dididik oleh masyarakat. 

c. Masyarakat dapat menjadi sumber pengetahuan. 

d. Masyarakat membutuhkan orang-orang terdidik dan anakpun juga 

membutuhkan masyarakat (untuk mengembangkan dirinya).  
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Jadi orang tua dalam mendidik anak erat hubungannya dengan masyarakat 

dan lembaga-lembaga sosial pada porsi yang berbeda-beda yang diharapkan agar 

ketiganya dapat menjalankan fungsinya masing-masing menuju ke arah yang 

positif.  

5. Perguruan Tinggi  

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan, sedangkan pengertian pendidikan tinggi adalah pendidikan pada 

jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan 

sekolah.  

Menurut Hardjono Notodiharjo (1990:6) bahwa: “Pendidikan tinggi adalah 

suatu subsistem dari sistem pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan meliputi perguruan tinggi negeri 

maupun perguruan tinggi swasta, termasuk Universitas Terbuka. Perguruan tinggi 

dapat berbentuk: 

1. Akademi, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan 

dalam suatu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau 

kesenian tertentu. 

2. Politeknik, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.  

3. Sekolah tinggi, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan atau profesional dalam suatu  disiplin ilmu tertentu. 
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4. Institut, merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam kelompok 

disiplin ilmu yang sejenis.  

5. Universitas, merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas 

yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah 

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. 

Dengan memperhatikan jenis dan bentuk perguruan tinggi tersebut di atas, 

maka perguruan tinggi bukan saja hanya menyelenggarakan jenis pendidikan dan 

pengetahuan, tetapi dalam bidang teknologi dan kesenian pun dapat diperoleh. 

Dengan demikian, peguruan tinggi dapat menyelenggarakan: 

a. Pendidikan tinggi, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia 

terdidik sebagaimana dimaksud pada tujuan tersebut di atas.  

b. Penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang 

memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

c. Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dalam upaya memberi sumbangan demi kemajuan masyarakat.  

Berdasarkan bentuk dan usaha penyelenggaraan pendidikaan tinggi di atas, 

maka semakin jelaslah fungsi dan tujuan pendidikan tinggi, di mana pendidikan 

tinggi tersebut di samping dapat menyelenggarakan pendidikan, ilmu pengetahuan 

datn eknologi sebagai salah satu sektor yang dapat memajukan dan 
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mencerdasarkan bangsa, pendidikan tinggi dapat menyiapkan pula peserta 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. Hal ini sesuai 

peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa 

tujuan pendidikan tinggi sebagai berikut: 

1. Menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau 

kesenian.  

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (PP 

No. 30: 1990). 

 

Kaitannya dengan tujuan pendidikan tinggi di atas, maka pendidikan tinggi 

meliputi: 

1) Pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang mengutamakan peningkatan 

mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh 

sekolah tinggi, institusi dan universitas. Pendidikan akademik terkait dengan 

gelar, terdiri atas program sarjana, program pascasarjana yang meliputi 

program magister dan program doktor.  

2) Pendidikan profesional, mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan 

ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah 

tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan profesional terdiri atas program 

diploma dan program spesialis.  
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B. Kerangka Berpikir 

Keputusan dalam melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi 

merupakan persoalan penting bagi siswa SMU sehubungan dengan jenis 

pendidikan yang akan diikutinya. Banyak permasalahan yang dihadapi siswa 

sehubungan dengan keputusan dalam melanjutkan pendidikan pada perguruan 

tinggi, yaitu masalah lingkungan sosial budaya dan masalah sosial ekonomi.  

Pertimbangan yang bersifat sosial ekonomi yang dimaksud ialah harapan 

mendapatkan status sosial maupun imbalan ekonomis yang memadai di tengah-

tengah masyarakat setelah mahasiswa lulus dari perguruan tinggi. Sedangkan 

pertimbangan yang bersifat sosial budaya adalah harapan yang mengarah pada 

pencapaian status sosial budaya dalam masyarakat.  

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melanjutkan pendidikan 

pada perguruan tinggi yaitu untuk mendapatkan kualifikasi profesional yang 

spesifik, membuat diri agar siap untuk memenuhi tenaga kerja dan kesempatan 

kerja yang lebih baik dari lulusan perguruan tinggi. Semua hal ini merupakan 

dasar yang dapat membedakan antara yang mengandung pertimbangan yang 

bersifat sosial ekonomis di satu pihak dan pertimbangan yang bersifat sosial 

budaya di lain pihak. 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN  

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang besifat 

menggambarkan atau mengungkapkan masalah yang diteliti tentang minat siswa 

SMU Negeri 1 Enrekang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dan 

faktor-fakto yang mempengaruhi. 

B. Variabel dan Desain Penelitian  

Variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu variabel yang 

diteliti berdiri sendiri tanpa adanya variabel yang berpengaruh terhadap lainnya. 

Variabel yang dikaji tersebut adalah Minat siswa SMU Negeri I Enrekang untuk 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.  

C. Definisi Operasional Variabel  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap variabel yang akan 

diteliti dalam penelitian ini, maka secara operasional dapat dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Minat siswa SMU adalah besarnya atau kuatnya kecenderungan atau keinginan 

untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.  

30 
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2. Siswa SMU Negeri 1 Enrekang adalah semua siswa yang terdaftar dan aktif di 

kelas III yang akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

3. Perguruan tinggi suatu subsistem dari sistem pendidikan dan kebudayaan yang 

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan meliputi perguruan 

tinggi negeri maupun swasta, termasuk Universitas Terbuka. 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Sebelum penulis mengemukakan keadaan populasi dalam penelitian ini, 

maka terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian populasi sebagai berikut: 

Menurut Mardalis (1993:53) bahwa: “Populasi adalah semua individu yang 

menjadi sumber pengambilan sampel”. Sedangkan Suharsimi Arikunto 

(1989:103) mengatakan bahwa: “populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”. 

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

populasi adalah semua individu yang menjadi sarana dalam penelitian. Karena itu, 

populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMU 

Negeri 1 Enrekang yang terdaftar dan aktif di kelas II tahun ajaran 2002/2003 

yang berjumlah sebanyak 225 orang. Selengkapnya disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 



 32 

Tabel 1.  Keadaan Siswa Kelas III SMU Negeri 1 Enrekang pada Tahun Ajaran 

2002/2003 

 

Nomor Kelas Banyaknya Siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

III IPA  1 

III IPA  2 

III IPS  1 

III IPS  2 

III IPS  3 

45 

45 

45 

45 

45 

 Jumlah  225 

Sumber data: Tata Usaha SMU Negeri 1 Enrekang  

2. Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebahagian dari populasi yang dijadikan sasaran penelitian. 

Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian adalah sebahagian siswa kelas III 

SMU Negeri 1 Enrekang. 

Menurut Mardalis (1993:55) bahwa: sampel adalah sebahagian dari 

seluruh individu yang menjadi obyek penelitian. Karena itu, tujuan penentuan 

sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan 

cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Di samping itu, penentuan sampel 

bertujuan untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan 

untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. 

Hakikat penggunaan sampel dalam suatu penelitian adalah dikarenakan 

sulitnya untuk meneliti seluruh populasi. Dengan alasan tersebut, maka penelitian 

biasanya hanya dilakukan terhadap sampel yang telah dipilih saja yang penting 

sampel tersebut dapat mewakili populasi yang akan dijadikan generalisasinya 

nanti setelah penelitian. 
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Dalam penentuan sampel banyak cara atau teknik yang dapat digunakan, 

hal ini tergantung bagaimana sifat penelitian tersebut. Karena itu teknik sampling 

yang diambil dalam penelitian ini adalah teknik non proporsional sampling. 

Proporsional menentukan bahwa tiap-tiap kelas mempunyai wakil yang akan 

menjadi responden dan wakil-wakil dari tiap kelas ini ditentukan secara sampling 

sistematis.  

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka penulis 

menentukan sampel yang sangat praktis dengan menggunakan tabel Krerjcie dan 

nomogram dari Harry King. Dari tabel ini terlihat bila jumlah populasi 225 orang 

maka sampelnya ditentukan sebanyak 140 orang. 

Untuk mengetahui keadaan sampel penelitian ini, maka berikut ini akan 

disebarkan dalam tabel sebagasi berikut: 

Tabel 2. Keadaan populasi dan sampel penelitian  

Nomor Kelas Populasi Sampel 

1 

2 

3 

4 

5 

III IPA 1 

III IPA 2 

III IPS 1 

III IPS 2 

III IPS 3 

45 

45 

45 

45 

45 

28 

28 

28 

28 

28 

Jumlah   225 140 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

Teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung keadaan siswa 

SMU Negeri 1 Enrekang tahun pelajaran 2002/2003. Penggunaan teknik ini 

ditujukan untuk mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti, misalnya faktor pendukung dan faktor penghambat minat siswa 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.  

2. Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan jalan untuk mengedarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk 

mengetahui gambaran minat, faktor pendukung dan penghambat minat siswa 

SMU Negeri 1 Enrekang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

Sehubungan dengan itu bentuk angket yang digunakan adalah angket 

tertutup yaitu di mana responden dapat memilih salah satu alternatif jawaban yang 

telah disediakan dan paling sesuai dengan pendapatnya atau keadaan dirinya. 

3. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengecek jawaban-jawaban angket yang 

diragukan kebenarannya, yaitu jawaban yang diberikan oleh siswa. Oleh karena 
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itu, dalam wawancara penulis mengadakan tanya jawab dengan orang yang 

dianggap dapat memberikan keterangan terhadap obyek yang diteliti, baik siswa 

itu sendiri, guru maupun orang tua siswa.  

4. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh 

data mengenai keadaan siswa kelas III SMU Negeri 1 Enrekang pada tahun ajaran 

2002/2003. 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif 

dengan menggunakan rumus persentase, yaitu : 

 F 

P  =        x  100 % 

 N (Sudjana, 1997) 

 

Keterangan : 

P = Persentase yang dicapai  

F = Frekuensi  

N = Jumlah sampel 
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BAB  IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. Hasil Penelitian  

Sebagaimana diketahui bahwa tingkat minat setiap orang adalah berbeda, 

hal ini tergantung dari kesesuaian antara obyek yang menjadi perhatian dengan 

konsepsi kepribadian seseorang lebih bersifat relatif atau tidak menentu. 

Seseorang yang menaruh minat terhadap sesuatu berarti akan memperlihatkan 

suatu tingkah laku yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan karena minat itu 

sendiri sangat berpengaruh bagi seseorang yang akan memusatkan perhatiannya 

terhadap sesuatu obyek atau sasaran yang menimbulkan rangsangan (stimulus), 

dan rangsangan itu mengenai alat indera seseorang.  

Minat juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

menentukan aktivitas-aktivitas dan tingkah laku seseorang. Jika seseorang tidak 

menaruh perhatian atau minat terhadap sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan itu bisa 

saja kurang membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula 

halnya seorang mahasiswa, ia tidak akan menekuni atau menaruh minat untuk 

belajar jika ia merasa tidak ada kepentingan terhadap obyek tersebut. Mahasiswa 

bisa saja memaksakan dirinya untuk belajar, tanpa diikuti dengan perasaan senang 

sehingga belajar yang dipaksakan itu akan sia-sia saja atau tidak akan 

membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.  

Berdasarkan gambaran minat tersebut di atas, maka di dalam uraian ini 

peneliti akan menguraikan secara deskriptif tentang minat siswa SMU Negeri 1 
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Enrekang dalam melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dengan 

menggunakan analisis persentase pada setiap butir pernyataan/pertanyaan seperti 

yang terlihat pada tabel-tabel berikut ini: 

Timbulnya minat seseorang terhadap suatu obyek bisa saja terjadi secara 

kebetulan dan bisa pula terjadi dalam proses yang lama. Hal ini tergantung antara 

kesesuain dirinya dengan obyek yang dituju. Tetapi yang jelas bahwa timbulnya 

minat ditandai dengan adanya kecenderungan, perhatian terhadap sesuatu, hal ini 

sangat sulit diketahui secara tepat baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga 

dapatlah dipakai suatu penilaian yang bersifat subyektif atau sekurang-kurangnya 

bersifat dugaan saja.  

Keadaan minat seperti di atas bisa saja dialami oleh semua siswa termasuk 

siswa SMU Negeri 1 Enrekang didalam melanjutkan pendidikannya pada 

perguruan tinggi. Hal ini dapat diketahui bahwa besarnya minat siswa 

melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi sebelum dan sesudah 

mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, sebagaimana pada tabulasi 

angket berikut. 

Tabel 3. Siswa yang Mendapatkan Informasi tentang Perguruan Tinggi 

No. Mendapat informasi Frekuensi Persentasi 

1. 

2. 

Sudah 

Belum 

140 

0 

100,00 

0,00 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data :  Hasil analisis angket no. 1 
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Berdasarkan tabulasi angket di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 140 

siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 140 siswa  yang 

menyatakan sudah mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi dan tidak ada 

responden yang menjawab belum pernah mendapatkan informasi. Hal ini 

menunjukkan besarnya perhatian siswa SMU Negeri 1 Enrekang untuk 

mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, bak melalui teman, orang tua, 

guu maupun brosur atau media massa, sebagaimana telihat pada tabulasi angket 

berikut ini. 

Tabel 4. Siswa mendapatkan informasi perguruan tinggi dari  

No. Mendapat informasi dari  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Teman 

Orang tua/keluarga  

Guru  

Brosur/media massa 

13 

21 

35 

71 

9,29 

15,00 

25,00 

50,71 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 2 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dari 140 siswa yang menjadi 

sampel penelitian ini terdapat 13 siswa yang mengatakan mendapat informasi 

tentang perguruan tinggi dari teman, sedangkan yang mengatakan ia mendapat 

informasi dari orang tua/keluarga sebanyak 21 siswa, sementara yang mengatakan 

ia mendapat informasi dari guru sebanyak 31 siswa, dan yang mengatakan ia 

mendapat informasi melalui brosur atau media massa sebanyak 71 siswa. Selain 
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itu, siswa terkadang berusaha sendiri atau mendapatkan informasi tentang 

perguruan tinggi secara kebetulan sebagaimana pada tabulasi angket berikut ini.  

Tabel 5. Usaha siswa memperoleh informasi tentang Perguruan Tinggi  

No. 
Usaha siswa mendapatkan 
informasi  

Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Berusaha sendiri/bertanya  

Didapat secara kebetulan 

69 

71 

49,29 

50,71 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 3 

Berdasarkan tabulasi angket di atas maka dapat diketahui bahwa siswa 

SMU Negeri 1 Enrekang mendapatkan informasi perguruan tinggi karena 

berusaha sendiri/bertanya sebanyak 69 siswa, dan mengatakan didapat secara 

kebetulan sebanyak 71 siswa. Adapun informasi yang didapatkan melalui teman, 

keluarga dan guru di sekolah tampaknya ada siswa yang sering mendapatkan 

informasi dan ada pula yang jarang mendapatkan informasi bahkan ada sama 

sekali tidak pernah mendapatkan informasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 6. Seringnya siswa mendapat dorongan dari orang tua mendapatkan 

informasi tentang perguruan tinggi  

No. Dorongan orang tua  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang  

Tidak pernah  

7 

15 

61 

57 

5,00 

10,71 

43,58 

40,71 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 4 
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Berdasarkan dua tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa besarnya 

perhatian siswa untuk mendapatkan informasi dan mengetahui lebih jauh tetang 

dunia perguruan tinggi karena seringnya mendapat dorongan siswa, baik dari 

orang tua sendiri maupun dari teman-teman dekatnya. Hal ini dapat diketahui 

bahwa dari 140 siswa yang menjadi sampel di dalam penelitian ini terdapat 7 

siswa yang mengatakan selalu mendapat dorongan dari orang tua untuk 

mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, sedangkan siswa yang 

mengatakan sering mendapat dorongan dari orang tua sebanyak 15 siswa, 

sementara yang mengatakan kadang-kadang mendapat dorongan dari orang tua 

sebanyak 61 siswa dan 57 siswa di antaranya yang mengatakan tidak pernah 

mendapat dorongan dari orang tua untuk mengetahui dunia perguruan tinggi. 

Keterangan ini terlihat adanya tingkat keseriusan orang tua dalam melanjutkan 

pendidikan anaknya pada perguruan tinggi, di mana orang tua yang selalu 

mendorong anaknya untuk mendapatkan informasi tentang dunia perguruan tinggi 

sudah pasti berbeda keseriusannya dengan orang tua yang kadang-kadang atau 

sama sekali tidak pernah mendorong anak-anaknya untuk mendapatkan informasi 

tentang perguruan tinggi. 
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Tabel 7. Seringnya siswa mendapat dorongan dari teman mendapatkan 

informasi tentang perguruan tinggi  

No. Dorongan dari teman  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang  

Tidak pernah  

13 

37 

42 

48 

9,29 

26,43 

30,00 

34,28 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 5 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat diketahui bahwa siswa 

yang selalu mendapatkan dorongan dari teman sebanyak 13 siswa, sedangkan 

yang mengatakan sering sebanyak 37 siswa, sementara yang menjawab kadang-

kadang sebanyak 42 siswa dan 48 siswa yang menjawab tidak pernah. Adapun 

motivasi siswa untuk mengetahui lebih jauh tentang perguruan tinggi dapat dilihat 

pada tabulasi angket berikut ini. 

Tabel 8. Motivasi siswa untuk mengetahui dunia perguruan tinggi  

No. Motivasi siswa mengetahui 
dunia Perguruan Tinggi   

Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Sekedar untuk mengetahui 

Ingin sekali mengetahui  

51 

80 

36,42 

63,58 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 6. 

Berdasarkan tabel 8 di atas, maka dapat diketahui bahwa usaha-usaha 

untuk mengetahui dunia perguruan tinggi tidak lain karena motivasinya sekedar 

untuk mengetahui dan ada pula siswa yang ingin sekali mengetahuinya, di mana 
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terlihat dari140 orang siswa terdapat 89 siswa yang menyatakan ingin sekali 

mengetahui dunia perguruan tinggi, dan 51 siswa di antaranya mengatakan bahwa 

motivasinya sekedar untuk mengetahuinya dan mereka tidak tahu apakah ia dapat 

melanjutkan pendidikan atau tidak pada perguruan tinggi nanti setelah mereka 

tamat SMU. Besarnya motivasi siswa untuk mengetahui dunia perguuan tinggi 

tercermin dari respon siswa bahwa banyak siswa yang memberikan tanggapan 

bahwa perguruan tinggi itu cukup baik. Sebagaimana dapat diketahui dari analisis 

angket berikut ini. 

Tabel 9. Tanggapan siswa SMU Negeri 1 Enrekang tentang dunia 

Perguruan Tinggi  

No. Tanggapan terhadap dunia 
perguruan tinggi  

Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Cukup baik  

Biasa-biasa saja  

Tidak tahu 

69 

61 

10 

49,29 

43,58 

7,14 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analis angket no. 7 

Dari tabulasi angket di atas dapat diketahui bahwa siswa SMU Negeri 1 

Enrekang memberikan tanggapan tentang dunia perguruan tinggi. Di mana siswa 

menanggapi bahwa perguruan tinggi cukup baik atau 69 siswa, sedangkan yang 

menanggapi bahwa perguruan tinggi itu biasa-biasa saja 61 siswa, dan hanya 10 

orang siswa saja yang mengatakan tidak tahu. Dari tanggapan siswa tersebut, 

maka dapatlah memberikan gambaran bagaimana minat siswa SMU Negeri 1 
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Enrekang untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Untuk 

mengetahui beasarnya minat siswa melanjutkan pendidikan dapat dilihat dari 

analisis angket berikut ini. 

Tabel 10. Persentase tingkat minat siswa melanjutkan pendidikan pada 

perguruan tinggi  

No. Minat siswa Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat berminat  

Berminat 

Kurang berminat  

Tidak berminat  

23 

56 

41 

20 

16,43 

40,00 

29,29 

14,28 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analis angket no. 8 

Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan bahwa siswa yang sangat 

berminat melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi yaitu sebanyak 23 siswa. 

Sedangkan siswa yang mengatakan berminat melanjutkan pendidikan pada 

perguruan tinggi sebanyak 56 siswa, sementara yang mengatakan kurang berminat 

melanjutkan pendidikan sebanyak 41 siswa, dan siswa yang mengatakan tidak 

berminat melanjutkan pendidikan sebanyak 20 siswa. Tabulasi angket ini 

menunjukkan minat siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi sangat 

tinggi, di mana keseluruhan sampel yang diambil mengatakan berminat dan sangat 

berminat. Sedangkan perguruan tinggi yang sangat diminati siswa untuk 

melanjutkan pendidikannya adalah universitas menyusul akademi. Hal ini dapat 

diketahui dari analisis angket berikut. 
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Tabel 11. Perguruan tinggi yang paling diminati dan cita-citakan siswa 

untuk melanjutkan pendidikanya 

No. Perguruan tinggi  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Universitas  

Akademi  

Institut  

Sekolah Tinggi  

64 

42 

22 

7 

49,29 

30,00 

15,71 

5,00 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 9. 

Dengan memperhatikan tabulasi angket di atas, maka dapat diketahui 

bahwa perguruan tinggi yang paling diminati dan dicita-citakan siswa untuk 

melanjutkan pendidikannya adalah universitas menyusul akademi. Sedangkan 

institut dan sekolah tinggi masih kurang diminati. Hal ini dapat diketahui bahwa 

dari 140 orang siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 69 siswa 

yang menyatakan berminat dan bercita-cita melanjutkan pendidikan di universitas, 

sedangkan yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan di akademi sebanyak 

42 siswa, sementara yang bercita-cita ingin memasuki institut sebanyak 22 siswa  

dan hanya 7 siswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi. 

Adapun mengenai perasaan siswa jika ia lulus pada perguruan tinggi yang dicita-

citakan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 12. Siswa merasakan kegembiraan jika lulus pada perguruan tinggi 

No. Perasaan gembira  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat bergembira  

Bergembira  

Biasa-biasa saja 

Tidak bergembira  

19 

65 

56 

0 

13,57 

46,43 

40,00 

0,00 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 10. 

Dari tabulasi angket di atas menunjukkan bahwa dari 140 siswa yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini umumnya merasakan bergembira jika ia 

dapat lulus pada perguruan tinggi yang dicita-citakan. Hal ini terlihat 19 siswa 

yang mengatakan sangat bergembira, sedangkan yang mengatakan ia bergembira 

jika lulus di perguruan tinggi sebanyak 65 siswa, sementara yang menjawab biasa-

biasa saja sebanyak 56 siswa, dan tidak seorangpun siswa yang mengatakan tidak 

bergembira.  

Selain itu untuk mengetahui besarnya minat siswa melanjutkan pendidikan 

pada perguruan tinggi dapat dilihat dari frekuensi siswa yang akan melanjutkan 

pendidikannya karena adanya dorongan, baik dalam diri, orang tua, guru maupun 

teman-teman di sekolah. Sebagaimana diketahui dari tabel 10 berikut ini. 
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Tabel 13. Siswa akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi 

karena mendapat dorongan  

No. Mendapat dorongan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dorongan diri sendiri  

Dorongan orang tua 

Dorongan orang lain  

Tidak tahu  

33 

21 

47 

39 

23,57 

15,00 

33,57 

27,86 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 11. 

Berdasarkan tabulasi angket di atas, maka dapatlah memberikan gambaran 

tentang besarnya minat siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Hal 

ini dapat diketahui bahwa dari 140 siswa yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini terdapat 33 siswa yang mengatakan ingin melanjutkan pendidikan pada 

perguruan tinggi karena dorongan diri sendiri, sedangkan yang mengatakan ingin 

melanjutkan pendidikannya karena dorongan orang tua, sementara 21 siswa, 

sementara siswa yang mengatakan ingin melanjutkan pendidikan di perguruan 

tinggi karena dorongan orang lain sebanyak 47 siswa dan 39 siswa yang 

mengatakan tidak tahu. Selain karenaa mendapat dorongan untuk melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi, seperti tesebut di atas, terdapat pula faktor lain 

yang dapat mendukung kelanjutan pendidikan seseorang seperti yang terlihat pada 

analisis angket berikut ini. 
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Tabel 14. Siswa ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi 

karena faktor  

No. Faktor yang mendukung Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bakat 

Motivasi 

Faktor ekonomi keluarga 

Kemauan orang tua  

Semuanya benar 

11 

56 

31 

13 

29 

7,86 

40,71 

22,14 

9,29 

20,70 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 12. 

 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keinginan siswa melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, 

baik faktor yang terdapat dalam diri siswa sendiri seperti bakat, sikap, motivasi, 

maupun faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi keluarga yang menunjang, 

faktor kemauan orang tua termasuk faktor lingkungan di mana siswa itu berada. 

Hal ini sesuai dengan jawaban yang menyatakan bahwa siswa ingin melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi karena memiliki bakat atau kemampuan atau 

sebanyak 11 siswa sedangkan yang menjawab karena motivasi sebanyak 56 siswa, 

sementara yang mengatakan ingin melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi 

keluarga sebanyak 31 siswa, dan yang menjawab karena kemauan orang tua 

sebanyak 13 siswa, serta 29 siswa di antaranya mengatakan karena semua faktor 

yang mendukung. 

Sementara faktor lain yang tak kala pentingnya untuk mendukung 

seseorang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi adalah tingkat 
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pendidikan orang tua, prestasi belajar dan siri atau malu. Hal ini dapat dilihat pada 

analisis angket berikut ini. 

Tabel 15. Faktor-faktor yang mendukung siswa untuk melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi  

No. Faktor pendukung Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Tingkat pendidikan orang tua  

Prestasi belajar  

Siri’/malu  

51 

69 

20 

36,42 

49.29 

14,29 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 13. 

Berdasarkan tabulasi angket di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 140 

orang siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 51 siswa yang 

mengatakan ia ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi karena latar 

belakang pendidikan orang tua, sedangkan yang mengatakan karena prestasi 

belajar yang memuaskan sebanyak 69 siswa, dan hanya 20 siswa yang 

mengatakan karena ada perasaan malu atau siri’, baik dari teman, orang tua 

maupun dari guru di sekolah. Di samping itu, keberadaan faktor tesebut dapat pula 

menghambat seseorang dalam melanjutkan pendidikannya sebagaimana dapat 

diketahui dari tanggapan siswa pada tabulasi angket berikut ini. 
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Tabel 16. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa tidak ingin melanjut-

kan pendidikan pada perguruan tinggi  

No. Faktor yang berpengaruh  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak ada bakat/motivasi 

Kurang biaya  

Tidak mampu belajar lagi 

Faktor lingkungan sosial  

34 

45 

56 

5 

24,29 

32,14 

40,00 

3,57 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 14. 

Berdasarkan tabulasi angket di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 140 

siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 34 siswa yang 

mengatakan tidak akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi karena 

tidak ada bakat dan motivasi, sedangkan yang menjawab kurang biaya sebanyak 

45 siswa, sementara yang mengatakan tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan 

karena tidak mampu belajar lagi sebanyak 56 siswa, dan terdapat 5 siswa di 

antaranya mengatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor 

lingkungan sosial. Selain itu, masalah prestasi belajar, malas belajar dan 

kurangnya dukungan dari keluarga juga menjadi faktor penghambat dalam 

melanjutkan pendidikan seseorang. Hal ini dapat diketahui  dari tabulasi angket 

berikut ini. 
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Tabel 17. Faktor-faktor yang kurang mendukung/menghambat siswa 

untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi  

No. Faktor yang kurang mendukung Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Prestasi belajar rendah  

Malas belajar  

Kurang dukungan dari keluarga  

33 

47 

60 

23,57 

33,57 

42,86 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 15. 

Dengan memperhatikan angket di atas, maka dapat diketahui bahwa selain  

faktor bakat, motivasi dan ekonomi keluarga sebagai faktor yang kurang 

mendukung siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, maka faktor 

lain seperti prestasi belajar yang rendah, malas belajar dan kurang dukungan dari 

keluarga yang menyebabkan siswa tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan 

di perguruan tinggi. Di mana diketahui bahwa dari 140 orang siswa yang menjadi 

sampel penelitian terdapat 33 siswa yang mengatakan tidak akan melanjutkan 

pendidikannya karena prestasi belajarnya rendah, sementara yang mengatakan 

tidak ingin melanjutkan pendidikan karena malas belajar sebanyak 47 siswa, dan 

siswa yang mengatakan tidak akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan 

tinggi karena kurang mendapat dukungan dari keluarga sebanyak 60 siswa.  Di 

samping itu, masalah kemauan siswa dan orang tua juga dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari tanggapan siswa pada tabulasi angket berikut ini. 
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Tabel 18. Banyaknya siswa yang tidak ingin melanjutkan pendidikan 

karena kamauan  

No. Tidak ada kemauan  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Orang tua  

Tidak ada kemauan sendiri  

Keduanya tidak memiliki kemauan 

47 

45 

48 

33,57 

32,14 

34,29 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 16 

Berdasarkan tabulasi angket di atas, m aka dapatlah memberikan gambaran 

bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam melanjutkan pendidikan siswa di 

perguruan tinggi adalah tidak ada kemauan dari orang tua atau sebanyak 47 siswa, 

sedangkan yang mengatakan tidak ada kemauan sendiri sebanyak 45 siswa dan 48 

siswa yang menjawab keduanya tidak memiliki kemauan. Dengan demikian siswa 

terpaksa mencari kegiatan lain seperti mengikuti kursus atau mencari pekerjaan 

sebagaimana diketahui pada analisis angket berikut ini.  

Tabel 19. Siswa tidak ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan 

tinggi  

No. Alasan tidak lanjut  Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Mengikuti kursus keterampilan 

Mencari pekerjaan  

Membantu orang tua  

31 

59 

50 

22,14 

42,14 

35,72 

 Jumlah 140 100,00 

Sumber data : Hasil analisis angket no. 17. 
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Berdasarkan tabulasi angket di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 140 

siswa menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 31 siswa yang mengatakan 

mengikuti kursus keterampilan, sedangkan yang menjawab ingin mencari 

pekerjaan sebanyak 59 siswa, dan 50 siswa yang mengatakan tidak ingin lanjut 

karena alasan ingin membantu orang tua. 

B. Pembahasan  

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa minat adalah salah satu aspek 

psikis manusia yang erat hubungannya dengan obyek-obyek tertentu. Sehingga 

orang ingin melakukan atau memilih suatu obyek tanpa ada paksaan dan 

pengawasan. Keinginan ini ada karena sesuatu obyek yang perlu dicapai atau 

dipenuhi yang berakar pada adanya kebutuhan yangr praktis dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itru, minat merupakan salah satu aspek psikis manusia 

yang sangat penting dalam proses penentuan suatu tindakan atau hal-hal apa saja 

yang mungkin dapat dihadapi oleh individu yang bersangkutan termasuk dalam 

pemilihan suatu sekolah atau tingkat pendidikan tertentu. 

Sehubungan dengan itu, penulis akan memberikan pembahasan pada hasil 

penelitian mengenai minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang sekaligus fasilitas 

pendukung dan penghambat dalam melanjutkan pendidikan pada perguruan 

tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang 

untruk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi adalah sangat besar di mana 
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dari 140 responden, 79 siswa mengatakan berminat dan 41 siswa yang 

menyatakan kurang berminat. Minat siswa itu tercermin dari upaya untuk 

mengetahui lebih jauh tentang dunia perguruan tinggi, baik usaha siswa itu sendiri 

maupun dari dorongan orang tua, teman-teman dan guru di sekolah. Hal ini 

ditunjukkan bahwa dari 140 responden, semua siswa mengatakan sudah dan 

mengetahui informasi tentang dunia perguruan tinggi. Dengan adanya informasi 

atau pengetahuan siswa maka semakin besar peluang untuk melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi yang dicita-citakan terutama di universitas dan 

akademik.  

Hasil penelitian dengan pernyataan lain adalah tanggapan siswa yang 

umumnya mengatakan bahwa perguruan tinggi cukup baik dan sangat bergembira 

apabila ia lulus di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Hal ini ditunjukkan oleh 

69 siswa sebagai responden umumnya mengatakan cukup baik dari 140 sebagai 

sampel dan 61 siswa di antaranya mengatakan biasa-biasa saja. Sedangkan unuk 

frekuensi siswa yang menyatakan senang dan bergembira sebanyak 84 siswa dari 

140 responden.  Sementaras frekuensi siswa yang akan melanjutkan pendidikan 

karena mendapat dorongan menunjukkan jumlah yang besar. Hal ini terlihat oleh 

101 siswa yang menyatakan ingin melanjutkan pendidikannya pada perguruan 

tinggi karena mendapat dorongan dari orang tua, orang lain dan dorongan dari 

dalam diri sendiri. Dengan berbekal motivasi yang kuat dan dibarengi dengan 

tanggapan yangr positif, siswa mempunyai harapan untuk dapat melanjutkan 
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pendidikan ke perguruan tinggi sesuai yang dicita-citanya. Hal ini tidak terlepas 

pula dari faktor-faktor yang mendukungnya, di mana ditunjukkan bahwa besarnya 

minat siswa untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi karena memiliki 

bakat dan kemampuan serta faktor-faktor lain seperti motivasi, keadaan ekonomi 

keluarga, tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan 

bahwa siswa yang ingin melanjutkan pendidikan karena memiliki bakat sebanyak 

11 siswa dari 140 responden, 56 siswa karena motivasi, dan 31 siswa yang ingin 

melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi keluarga yang mendukung. 

Sementara faktor lain yang dapat mendukung siswa melanjutkan pendidikan 

ditunjukan oleh 51 siswa karena tingkat pendidikan orang tua, dan 69 siswa yang 

umumnya mengatakan karena prestasi belajar yang mendukung dan hanya 20 

siswa yang mengatakan karena malu. 

Hasil penelitian dengan pernyataan selanjutnya adalah frekuensi faktor 

penghambat minat siswa untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi 

rata-rata siswa umumnya menyatakan tidak mampu belajar lagi, kurang biaya dan 

tidak memiliki bakat serta motivasi. Hal ini ditunjukkan bahwa dari 140 

responden terdapat 56 siswa yang mengatakan sudah tidak mampu belajar, dan 45 

siswa yang menyatakan kurang biaya serta sebanyak 43 siswa yang menyatakan 

kurang bakat atau motivasi. Di samping itu, faktor lain yang kurang mendukung 

minat siswa melanjutkan pendidikan adalah malas belajar, prestasi belajar rendah 

dan kurang dukungan dari keluarga. Dengan adanya faktor penghambat tersebut, 
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maka siswa terpaksa mencari kegiatan lain di antaranya ada yang mengikuti 

kursus keterampilan, mencari pekerjaan dan membantu orang tua. Hal ini 

ditunjukkan oleh 59 siswa yang umumnya menyatakan mencari pekerjaan, 

sedangkan yang menyatakan membantu orang tua sebanyak 50 siswa, dan 31 

siswa dari 140 responden yang menyatakan mengikuti kursus keterampilan. 

Kemudian hasil penelitian selanjutnya menunjukkan pula adanya faktor laun yang 

kurang mendukung siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, antara 

lain ditunjukan umumnya siswa menyatakan antara orang tua dan siswa tidak 

memiliki kemauan yang keras untuk melanjutkan pendidikan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

dijelaskan bahwa siswa SMU Negeri 1 Enrekang umumnya menyatakan berminat 

melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Besarnya minat siswa melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi tersebut karena didukung oleh beberapa faktor, 

namun tak dapat disangkal pula adanya faktor penghambat yang kurang 

mendukung sehingga siswa kurang berminat melanjutkan pendidikan. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, 

maka berikut ini penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Setelah diadakan penelitian ternyata siswa-siswi SMU Negeri 1 Enrekang 

sangat berminat melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang 

melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi adalah faktor yang terdapat 

dari dalam siswa sendiri, seperti bakat, sikap, motivasi dan faktor yang terdapat 

dari luar diri siswa seperti; faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, 

dorongan orang tua, dorongan guru di sekolah, dan dorongan dari teman-teman 

di sekolah. 

3. Faktor-faktor yang kurang mendukung ketidaklanjutan pendidikan siswa SMU 

Negeri 1 Enrekang pada Perguruan Tinggi adalah faktor yang terdapat dari 

dalam diri siswa sendiri, seperti; kurangnya motivasi dalam diri siswa, masalah 

bakat yang dimiliki siswa berbeda-beda, dan masalah sikap siswa yang 

berbeda-beda. Sedangkan faktor yang terdapat dari luar diri siswa seperti; 

tingkat ekonomi orang tua yang tidak sama, faktor lingkungan siswa yang 

berbeda-beda, dan faktor motivasi yang bersumber dari luar.  

56 
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B.  Saran  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka diajukan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Melihat besarnya minat siswa SMU Negeri 1 Enrekang melanjutkan 

pendidikan pada perguruan tinggi, maka diharapkan kepada semua pihak baik 

guru di sekolah maupun orang tua siswa sendiri agar lebih banyak memberikan 

arahan dan dorongan bagi siswa-siswi dalam melanjutkan pendidikan pada 

perguruan tinggi sesuai bakat dan kemampuan yang dimilikinya.  

2. Perlu bagi pihak SMU Negeri 1 Enrekang untuk terus mendukung dan 

mengembangkan minat siswa melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi 

dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membangkitkan minat siswa  

untuk melanjutkan pendidikannya. 

3. Bagi siswa SMU Negeri 1 Enrekang, kiranya lebih banyak mendapatkan 

informasi tentang perguruan tinggi agar dapat mengetahui dunia perguruan 

tinggi yang kelak akan menjadi pilihannya sesuai bakat yang dimilikinya. 

 

 


