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ABSTRAK 
 

RAMADANTI EKA PERTIWI, NIM 1312205750 Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan Jurusan  Ilmu  Pengetahuan Sosial 

Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  PendidikanUniversitas  Widya  Dharma  Klaten. 

Skripsi : “Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi 

Siswa dalam Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XII 

SMA Negeri 1 Karangnongko Tahun Pelajaran 2016/2017”. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Adakah hubungan yang 

signifikan antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi siswa dalam 

melanjutkan  studi  ke  perguruan  tinggi  pada  siswa  kelas  XII  SMA  Negeri  1 

Karangnongko tahun pelajaran 2016/2017? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat sosial 

ekonomi orang tua terhadap motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi  pada  siswa  kelas  XII  SMA  Negeri  1  Karangnongko  tahun  pelajaran 

2016/2017. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode angket sebagai metode pokok dan metode dokumentasi 

sebagai metode pelengkap. Variabel yang diteliti adalah tingkat sosial ekonomi 

orang tua sebagai variabel bebas dan motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi sebagai variabel terikat. Untuk memperoleh data dari variabel 

penelitian tersebut digunakan alat pengumpul atau instrumen yang berupa angket 

dan dokumentasi. Angket terdiri dari dua bagian yaitu angket pertama untuk siswa 

mengenai motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang berupa pernyataan 

dengan jumlah 20 item soal sedangkan angket kedua untuk orangtua mengenai 

tingkat  sosial  ekonomi  dengan jumlah  25  item  soal.  Dokumentasi digunakan 

untuk  mengumpulkan informasi  mengenai  sejarah  dan  profil  SMA  Negeri  1 

Karangnongko. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Karangnongko tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 63 siswa. 

Analisis  data  menggunakan  metode  analisis  Pearson  dengan    rumus 

product moment untuk mencari nilai koefisien korelasi (rxy). Dari analisis data 

tersebut diperoleh rxy= 0,386 kemudian dikonsultasikan dengan r tabel N=60 taraf 

signifikansi 5% = 0,254 dan taraf signifikansi 1% = 0,330. Hasil konsultasi r 

hitung terhadap r tabel adalah hasil r hitung lebih besar dari r tabel N = 60 taraf 

signifikansi 5% (0,386 >0,254) dan r hitung lebih besar dari r tabel taraf 

signifikansi 1% (0,386 > 0,330). Dengan melihat hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada korelasi yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi orang tua 

terhadap motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa 

kelas XII SMA Negeri 1 Karangnongko tahun pelajaran 2016/2017. 



BAB I 
 

 
PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 
Motivasi mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil 

keputusan  untuk  memulai,  mengikuti,  dan  mengakhiri  suatu  tindakan. 

Motivasi diakui sebagai faktor penting dalam proses pengambilan suatu 

keputusan karena dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang ia 

pilih. Ketertarikan pada suatu tujuan sering dikaitkan dengan minat, misalnya 

ketika siswa yang telah lulus SMA ia akan dihadapkan oleh dua pilihan yaitu 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memilih untuk langsung 

bekerja. Untuk memilih satu dari dua pilihan tersebut siswabiasanya 

dipengaruhi oleh faktor internal (dalam diri individu) maupun faktor eksternal 

(luar diri individu). 

Seperti yang sudah kita pahami bahwa pendidikan merupakan hal 

yang sangat penting di jaman sekarang ini. Pendidikan sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut: 
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman  dan  bertaqwa  kepadaTuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak 

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

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

 
Dari   kutipan   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   penyelenggaraan 

pendidikan  berfungsi  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar 

menjadi manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga beriman dan berakhlak 

mulia.Bagi  manusia,  pendidikan  merupakan  usaha  untuk  meningkatkan 

kualitas hidup, memperbesar pemenuhan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan 

keterbelakangan.  Dari  pendidikan  juga  dapat  membentuk  manusia  yang 

kreatif, dapat menggali segala potensinya sehingga menjadi manusia yang 

mandiri dan berdaya saing.Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak 

terbatas waktunyadan merupakan usaha untuk pencapaian kepuasan diri, harga 

diri serta aktualisasidiri. 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia dengan cara mendorong 

dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Secara detail, dalam Undang- 

Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

pasal I (I) menjelaskan bahwa: 

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha dasar dan tercerna untuk 

mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta 

didik   mengembangkan   potensi   dirinya   untuk   memiliki   kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, 

dan negara. 

 
Disamping  itu,  pendidikan  sudah  menjadi  kebutuhan  yang  sangat 

penting  dan  wajib  ditempuh  karena  realita   yang  terjadi   sekarang  ini 
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bahwamencari pekerjaan yang menjadi syarat utama adalah tingkat pendidikan 

seseorang karena tingkat pendidikan seseorang menentukan kualitas yang ada 

pada diri seseorang. Sehingga pendidikan sampai pada tingkat SMA dirasa 

belum cukup untuk mengakhiri pendidikan formal. 

Peranan perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk menyiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. 

Menurut   Hardjana   (1994:12)   “Perguruan   tinggi   adalah   satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi”. Perguruan tinggi juga 

dapat diartikan yaitu suatu lembagapendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan dan berbagai macam keahlian, misalnya: bidang pendidikan, 

ekonomi,  hukum,  psikologi,  teknik,  kesehatan,  dan  lain-lain  yang  sesuai 

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang berbunyi “Perguruan tinggi 

berupa akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas yang 

ditetapkan pemerintah.” 

Seperti yang sudah penuilis katakan di awal bahwa setelah lulus dari 

Sekolah Menengah Atas (SMA)biasanya siswa dihadapkan kepada dua pilihan 

yaitu melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja. Menurut Slameto 

“Pada hakikatnya, setiap siswa memiliki suatu kecenderungan untuk 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi” (2003:27). 

Mereka memilih perguruan tinggi sebagai tempat untuk meneruskan 

studinya agar memperoleh pendidikan dan karir yang berarti bagi dirinya. 

Namun demikian tidak semua orang bisa melanjutkan studinya  ke perguruan 
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tinggi seperti halnya keinginan dari setiap siswa. Mereka selalu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berada di belakang mereka yang 

mungkin saja  bisa  menghambat keinginannya untuk melanjutkan studi  ke 

perguruan tinggi. 

Tinggi rendahnya motivasi siswa untuk memilih melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi ditentukan oleh banyak faktor. Motivasi adalah sebuah 

dorongan atau penggerak yang ada pada diri manusia untuk melakukan 

tindakan yang ia inginkan. 

Faktor yang mempengaruhi motivasi melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi terdapat dua macam yaitu: 

1. Faktor intrinsik 

 
Faktor  intrinsik  yaitu  motivasi  yang  muncul  dari  diri  sendiri  atas 

kesadaran dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan atau arahan dari orang 

lain. 

Menurut  Gage  dan  Berliner  (dikutip  Ningrum,2011)  ada  lima 

faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu: 

a.  Kebutuhan 

 
Kebutuhan adalah proses adanya motivasi karena adanya 

kebutuhan atau  rasa  kekurangan sesuatu.  Individu  yang 

mempunyai kebutuhan akan termotivasi untuk menggerakkan 

tingkah lakunya untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. 

Dalam penelitian ini, kebutuhan yang dimaksud yaitu 

kebutuhan akan pendidikan di perguruan tinggi. Motivasi 

berhubungan dengan tinggi rendahnya kebutuhan yang diperlukan 



5  
 

 
 
 

siswa. Bila siswa merasa pendidikan yang hanya sampai di tingkat 

SMA dirasa belum cukup, maka siswa yang seperti ini cenderung 

untuk memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi dibanding 

memilih untuk bekerja karena ia membutuhkan pengalaman yang 

jauh lebih banyak yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan 

semasa sekolah. 

b. Sikap 

 
Sikap individu terhadap suatu objek akan melibatkan emosi 

(perasaan  senang  atau  tidak  senang),  pengarahan  atau 

penghindaran terhadap objek dan suatu sasaran kognitif yaitu 

bagaimana  individu  membayangkan  atau  mempersepsikan 

sesuatu. 

Persepsisiswa  terhadap  pendidikan  di  perguruan  tinggi 

dapat mempengaruhi sikap siswa. Jika siswa mempersepsikan 

pendidikan di perguruan tinggi itu negatif dalam artian sulit maka 

siswa akan cenderung memiliki motivasi yang rendah. Sedangkan 

siswa yang memiliki persepsi yang positif terhadap pendidikan 

tinggi seperti kuliah itu menyenangkan, dapat menambah 

pengalaman, dan sebagai sarana untuk mengembangkan diri maka 

siswa  akan  bersikap  cenderung memiliki  motivasi  yang  tinggi 

untuk melanjutkan studinya. 

c.  Minat 

 
Minat akan memunculkan perhatian khusus terhadap suatu 

objek  dan  akan  menimbulkan  motivasi.  Sehingga  minat  siswa 



6  
 

 
 
 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi dalam melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. 

d. Nilai 

 
Merupakan suatu pandangan individu akan sesuatu hal atau 

sesuatu tujuan atau yang dianggap penting dalam hidupnya. Setiap 

individu siswa memiliki tujuan tersendiri dalam hidupnya. Seperti 

halnya bila seorang siswa mempunyai tujuan kuliah sejak jauh 

hari maka ia mempunyai motivasi lebih besar untuk kuliah 

dibanding siswa yang belum memiliki tujuan untuk kuliah sejak 

jauh hari. 

e.  Aspirasi 

 
Merupakan harapan individu akan  sesuatu,  dan  individu 

akan berusaha untuk mencapai hal-hal yang diharapkan.Jika siswa 

mempunyai harapan atau cita-cita yang tinggi dalam hidupnya 

seperti dia ingin menjadi arsitek, guru, ataupun dokter dan lain-lain 

maka jalan yang harus dilalui bila ingin menjadi arsitek adalah 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi dahulu sehingga siswa yang 

memiliki harapan atau cita-cita yang tinggi mempunyai motivasi 

yang lebih besar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

 
2. Faktor ekstrinsik 

 
Faktor ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar diri seseorang atau 

pihak lain misalnya : 

a.  Kondisi sosial ekonomi orang tua 
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Orang tua memegang peranan penting bagi pendidikan 

anaknya  yaitu  disamping  sebagai  pendidik  yang  utama  juga 

sebagai  penanggung  dalam  pemenuhan  biaya  kebutuhan 

pendidikan anaknya. “Bagi rumah tangga yang berpenghasilan 

rendah tentu akan merasa berat untuk membiayai pendidikan anak- 

anaknya, apabila meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi”. 

(Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers dalam Kurnia Asih, 

2006:3). Sedangkan orang tua yang mempunyai penghasilan tinggi, 

dalam pemenuhan kebutuhan sekolah anak tidak akan merasa 

keberatan dan kesulitan. 

b.  Latar belakang pendidikan orang tua 

 
Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang 

bagus akan selalu memberikan motivasi yang baik bagi anaknya 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena orang tua 

yang seperti ini paham bahwa pendidikan adalah kebutuhan yang 

sangat penting untuk menentukan masa depan dan kualitas diri 

seseorang. Sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang 

rendah memiliki kemungkinan kecil  untuk memotivasi anaknya 

untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi kecuali orang 

tua yang berpendidikan rendah memiliki tingkat ekonomi orang tua 

yang tinggi. 

c.  Kondisi lingkungan masyarakat 

 
Penulis memisalkan, seseorang yang hidup di lingkungan 

atau  daerah  industri  yang  mayoritas  pekerjaan  masyarakatnya 
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sebagai buruh pabrik, siswa yang baru lulus SMA kecenderungan 

memilih  untuk  langsung  bekerja  daripada  melanjutkan  kuliah 

karena dengan bekerja sebagai buruh pabrik dianggap langsung 

mendatang penghasilan yang nyata sedangkan melanjutkan kuliah 

dianggap menambah beban orang tua. Apa lagi ditambah dengan 

ekonomi orang tua yang tergolong menengah ke bawah. 

Berbeda lagi jika seorang anak yang hidup di lingkungan 

industri dan memiliki orang tua yang mempunyai ekonomi 

menengah ke atas.siswa yang mempunyai motivasi melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi lebih terdorong untuk memilih kuliah 

daripada  bekerja  karena  mereka  tidak  terbebani  oleh  ekonomi 

orang tuanya. Mereka yang sudah memiliki motivasi untuk kuliah 

lebih memilih untuk kuliah daripada bekerja meskipun mayoritas 

pekerjaan masyarakatnya sebagai buruh pabrik yang menawarkan 

gaji yang tidak sedikit. 

d.  Kondisi lingkungan teman sebaya 

 
Teman merupakan lingkungan sosial pertama anak atau 

remaja untuk belajar berinteraksi dengan orang lain selain anggota 

keluarga. Pada masa remaja, hubungan teman sebaya lebih dekat 

daripada keluarganya sendiri, hal itu dikarenakan remaja lebih 

sering berada di luar rumah untuk menghabiskan waktunya, yaitu 

dengan kegiatan sekolah, ektrakurikuler, ataupun sepermainan. 

Menurut Surakhmad, (2003:14) “Dalam proses berinteraksi 

sosial dengan teman sebaya sangat mungkin dapat mempengaruhi 
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hal-hal yang positif, bertukar pikiran, berbagai info atau pendapat.” 

Seperti halnya bila kelompok teman sebayanya banyak yang 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi dapat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

pula karena seorang siswa merasa sudah memiliki kesamaan dalam 

berbagai hal dengan kelompoknya. Tetapi bagi siswa yang 

mempunyai orang tua yang berekonomi rendah pasti memikirkan 

banyak faktor di belakangnya seperti biaya kuliah, biaya kos, dan 

lain-lain sehingga siswa yang seperti ini akan berfikir dua kali 

untuk mewujudkan keinginannya. 

 
Menurut Gerungan dalam Kurnia Asih (2006:4) keadaan sosial 

ekonomi  keluarga  tentulah  berpengaruh  terhadap  perkembangan anak- 

anak, apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang 

cukup,     ia     mendapat     kesempatan     yang     lebih     luas     untuk 

mengembangkan bermacam-macam kecakapan. 

Hubungan orang tuanya hidup dalam status sosial ekonomi serba   cukup 

dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental           seperti   dalam 

memperoleh nafkah hidupnya yang memadai. Orang tuanya            dapat 

mencurahkan   perhatian    yang    lebih    mendalam    pada    pendidikan    anak- 

anaknya  apabila  ia  tidak  dibebani dengan  masalah-masalah kebutuhan 

primer kehidupan manusia. 

Secara umum pendapat di atas itu adalah benar, tapi perlu diingat 

bahwa sebenarnya status ekonomi keluarga bukanlah satu-satunya faktor 
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yang  menentukan  perkembangan  anak  di  dalam  prestasi  belajarnya 

 
(Ahmadi 2004 :91). 

 
Dari latar  belakang inilah penulis memaparkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi motivasi dan semua faktor tersebut berhubungan 

dengan tingkat sosial ekonomi orang tua sehingga penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih mendalam tentang skripsi yang berjudul 

“Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi 

Siswa dalam Melanjutkan Studi  ke  Perguruan  Tinggi pada  Kelas 

XII   SMA   Negeri   1   Karangnongko   Klaten   Tahun   Pelajaran 

2016/2017” 

 
B.  Alasan Memilih Judul 

 
Penulis mengambil judul skripsi ini dengan alasan sebagai berikut: 

 
1.  Alasan Objektif 

 
a. Tingkat sosial ekonomi orang tuamerupakan salah satu faktor 

penentutinggi rendahnyamotivasi siswa melanjutkan studi keperguruan 

tinggi. 

b. Perbedaan latar belakang individual anak mempengaruhi motivasi 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

2.  Alasan Subjektif 

 
a.   Subjek penelitian dapat dijangkau oleh penulis baik ditinjau dari segi 

waktu, tenaga, pikiran, dan dana dalam menyelesaikan penelitian. 

b.  Permasalahan hubungan tingkat sosial  ekonomi orang tua terhadap 

motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi, relevan 
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dengan  pelajaran  pada  program  studi  di  PPKn  yaitu  matakuliah 

 
Psikologi Pendidikan. 

 
c.   Penulis  sering  menemukan  kejadian  siswa  yang  tidak  melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi karena tingkat sosial ekonomi orang tua yang 

rendah. 

 
C.  Penegasan Judul 

 
Agar  nantinya  tidak  terjadi  kesalahpahaman  terhadap  judul  ini,  maka 

penulis mencoba memberikan penjelasan atas judul sebagai berikut: 

1.  Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua 

 
Tingkat sosial ekonomi merupakan suatu keberadaan kelompok- 

kelompokyang   memiliki   tingkatandalam   masyarakat   tertentu,   yang 

anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, hak istimewa, dan penghargaan 

yang berbeda. 

Dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati bahwa pencapaian, 

penguasaan, dan kepemilikan seseorang dalam  bidang ekonomi sangat 

bervariasi. Variasi inilah yang memunculkan kelas-kelas ekonomi 

(economic classes) tertentu dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Max Weber, Tolok ukur kelas ekonomi (economic 

classes)adalah seberapa banyak seseorang memiliki pendapatan dan/atau 

pendapatan. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) lapisan masyarakat 

dipandang dari sudut ekonomi, yaitu: 

a.   Kelas atas (upper class) 

 
Merupakan kelompok orang kaya yang diliputi kemewahan. 
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b.  Kelas menengah (middle class) 

 
Merupakan kelompok orang yang berkecukupan dalam hal 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

c.   Kelas bawah (lower class) 

 
Merupakan sekelompok orang miskin yang sering mengalami 

kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan. 

Dalam penelitian ini, tingkat sosial ekonomi orang tua ditentukan 

oleh beberapa indikator, yaitu: 

a.  Pendidikan orang tua 

b.  Pekerjaan orang tua 

c.  Pendapatan orang tua 

 
d.  Jumlah tanggungan orang tua 

 
e.  Status sosial dalam masyarakat 

 
2.  Motivasi Siswa 

 
Menurut Nasution (1972: 24) motivasi berarti membangkitkan 

motif-motif dalam individu dan memberikan kesempatan, sehingga 

individu tersebut mau melakukan apa yang harus dilakukan. Motif adalah 

daya dalam seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Sardiman A.M dalam bukunya “Interaksi dan Motivasi 

 
Belajar Mengajar” menyatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan 
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energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan (2001 : 71). 

Ada tiga fungsi motivasi yaitu: 

 
a.   Mendorong manusia untuk berbuat 

 
b.  Menentukan perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai 

c.   Menyeleksi perbuatan 

3.  Melanjutkan 

 
Yang dimaksud melanjutkan di sini adalah meneruskan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi tingkatannya. Siswa yang berasal dari sekolah 

menengah atas (SMA) ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi 

untuk mendapatkan gelar seperti diploma satu (D1), diploma dua (D2), 

diploma   tiga   (D3),   atau   strata   satu   (S1)   dengan   mengutamakan 

peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

Jika di jenjang SMA siswa mendapatkan pelajaran  yang masih 

bersifat umum maka di perguruan tinggi sudah dijuruskan ke bidang studi 

atau bidang keahlian yang lebih khusus dan spesifik. 

4.  Studi 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata studi berarti penelitian, 

kajian, telaah (KBBI, 1995 : 514). Sedangkan menurut Peter dan Yeni, 

studi mempunyai arti penyelidikan yang lebih kritis, hati-hati, dan penuh 

perhatian (1991 : 1465). 

Tetapi dalam peneletian ini yang penulis maksud arti studi yaitu 

sebagai aktivitas belajar. Belajar sebagai usaha sadar yang terencana untuk 
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mengubah seseorang dari tidak bisa menjadi bisa mengenai suatu hal atau 

ilmu, belajar juga disebut usaha untuk mendapatkan ilmu yang 

membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar sebagai bagian dari 

prosesnya. 

Winkel mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikisyang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang  menghasilkan perubahan-perubahan dalam  pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap. (1989 : 36) 

Menurut Tanwey, belajar merupakan kegiatan mental yang tidak 

dapat diamati dari luar. Apa yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat 

diketahui secara langsung bila hanya mengamati orang tersebut. Hasil 

belajar  hanya  bisa  diamati,  jika  seseorang  menampakkan  kemampuan 

yang telah diperoleh dari belajar. Karenanya, berdasarkan perilaku yang 

ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa seseorang telah belajar. 

5.  Perguruan Tinggi 

 
Pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah 

pendidikan menengah (SMK/SMA/MA). Program yang ada dalam 

pendidikan tinggi antara lain diploma, pendidikan profesi, sarjana (S-1), 

magister (S-2), bahkan doktor (S-3). 

Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan 

penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut 

mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik disebut sebagai dosen. (Wikipedia, 

14 Juni 2016). 
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Perguruan  tinggi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  Perguruan  Tinggi 

Negeri  (PTN) dan  Perguruan Tinggi Swasta (PTS).   Perguruan tinggi 

terdiri dari beberapa bentuk yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, 

politeknik, akademi, dan akademi komunitas. 

 
D.  Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian 

masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Adapun 

pembatasan masalahyang dimaksud adalah: 

1.  Tingkat sosial ekonomi orang tua dibatasi oleh: 

 
a.  Pendidikan orang tua 

b.  Pekerjaan orang tua 

c.  Pendapatan orang tua 

 
d.  Jumlah tanggungan orang tua 

 
2.  Motivasi siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dibatasi oleh: 

 
a.  Faktor intrinsik 

 
Faktor intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari diri sendiri atas 

kesadaran dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan atau arahan 

dari orang lain. Yang termasuk faktor intrinsik yaitu: 

1) Kebutuhan                  4) Nilai 

 
2) Sikap                          5) Aspirasi 

 
3) Minat 

 
b.  Faktor ekstrinsik 
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Faktor  ekstrinsik  yaitu  motivasi  yang  datang  dari  luar  diri 

seseorang atau pihak lain misalnya : 

1) Kondisi sosial ekonomi orang tua 

 
2) Latar belakang pendidikan orang tua 

 
3) Kondisi lingkungan masyarakat 

 
4) Kondisi lingkungan teman sebayanya 

 
c.  Pada penelitian ini dibatasi untuk siswa kelas XII di SMA Negeri 1 

 
Karangnongko Kabupaten Klaten 

 
d.  Pada penelitian ini dibatasi untuk tahun ajaran 2016/2017 

 

 
 

E.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan gambaran singkat dari latar belakang masalah yang sudah 

penulis paparkan dan untuk memfokuskan penelitian maka dapat penulis 

rumuskan permasalahan sebagai berikut : “Adakah hubungan yang signifikan 

antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi siswa dalam 

melanjutkan  studi  ke  perguruan  tinggi  pada  kelas  XII  SMA  Negeri  1 

Karangnongko tahun pelajaran 2016/2017?” 
 

 
 

F.  Tujuan Penelitian 

 
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka perlu kiranya 

penulis menentukan tujuan yang hendak dicapai.Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah“untuk mengetahui ada atau tidaknya hubunganantara 

tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi siswa dalam melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi pada kelas XII SMA Negeri 1 Karangnongko tahun 

pelajaran 2016/2017” 
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G. Manfaat Penelitian 
 

Suatu penelitian ilmiah akan mengandung nilai yang tinggi manakala 

hasil karya penelitian ini tidak semata-mata hanya sebagai suatu persyaratan 

akademis saja tetapi menuntut hasil penelitian ini mengandung manfaat 

minimal bagi objek yang diteliti. 

1.  Manfaat Teoritis 

 
a. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap 

motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

b.  Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. 

 
2.  Kegunaan Praktis 

 
a.   Bagi SMA Negeri 1 Karangnongko Kabupaten Klaten 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang 

positif   bagi   kepala   sekolahbeserta   jajarannya   dalam   membuat 

kebijakan yang berhubungan dengan tingkat sosial ekonomi orang tua 

sehingga dapat meningkatkan motivasi prestasi siswa yang pada 

akhirnya diharapkan dapat menambah minat dan dorongan untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

b.  Bagi peneliti 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang hubungan antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap 

motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada kelas 

XII SMA Negeri 1 Karangnongko tahun pelajaran 2016/2017. Di 

samping itu  diharapkan dapat  memberikan bekal  pada  guru  dalam 
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melaksanakan tugasnya, sehingga mampu memberikan dorongan dan 

bimbingan yang bersifat positif bagi siswa untuk meningkatkan 

motivasi melanjutkan pendidikannya. Bagi peneliti didapatkan praktek 

bidang penelitian sehingga banyak informasi yang peneliti dapatkan 

untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta menerapkan salah 

satu cabang ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. 

c.   Bagi Universitas Widya Dharma Klaten 

 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi kepustakaan FKIP Program Studi PPKn. 

 
H. Sistematika Penelitian 

 
Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab  II  Landasan  Teori  berisi  pengertian  orang  tua,  kondisi  sosial 

ekonomi orang tua,  tinjauan tentang motivasi, tinjauan tentang studi,  dan 

hubungan   kondisi   sosial   dan   ekonomi   orang   tua   terhadap   motivasi 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Bab III Metode Penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian, 

populasi, sampel dan sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data adalah menguraikan tentang 

persiapan penelitian, deskripsi data, dan analisis data. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan, juga daftar pustaka. 



 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1.   Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat sosial ekonomi 

orang tua terhadap motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi  pada  kelas  XII  SMA  Negeri  1  Karangnongko  Tahun  Pelajaran 

2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan hasil r hitung lebih besar dari r tabel 

N = 60 taraf signifikansi 5% (0,386 >0,254) dan r hitung lebih besar dari r 

tabel taraf signifikansi 1% (0,386 > 0,330). 

 

2. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan bahwa “Ada korelasi yang 

signifikan antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi siswa 

dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada kelas XII SMA Negeri 

1  Karangnongko  Tahun  Pelajaran  2016/2017”  teruji  kebenarannya dan 

 
hipotesis dapat diterima. 

 

3. Setelah hipotesis diterima kemudian rxy dikonsultasikan dengan tabel 

interpretasi nilai r. Apabila diperhatikan besar rxy  = 0,386 yaitu terletak di 

antara 0,20 sampai dengan 0,40 itu berarti antara variabel X dan variabel 

Y terdapat korelasi tetapi rendah. 
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4.   Terdapat korelasi yang rendah karena terdapat faktor-faktor yang lain yang 

lebih kuat dalam mempengaruhi motivasi siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. 

B.  Saran - Saran 
 

Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah 
 

Agar motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

meningkat, pihak sekolah dapat membantu siswanya dengan memberikan 

informasi mengenai beasiswa yang dapat diperoleh bagi siswa yang 

berprestasi dan yang kurang mampu. Sehingga siswa yang dalam hal segi 

ekonomi kurang beruntung dapat memiliki harapan untuk melanjutkan 

studinya ke perguruan tinggi. 

2. Bagi pihak guru 
 

Guru senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa 

agar siswa mempunyai semangat untuk mewujudkan keinginannya 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

3. Bagi para orang tua 
 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 

pembentukan kepribadian siswa. Oleh karena itu hendaknya para orang 

tua dapat memberikan dukungannya dan memberikan pilihan yang terbaik 

untuk anaknya.Orang tua dapat memberikan dukungan secara moril dan 

meteriil kepada anak. Dukungan moril berupa motivasi dan pengarahan 
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kepada anak untuk menentukan pendidikan yang sesuai dengan 

kemampuan dan keinginan anak di perguruan tinggi. Dukungan materiil 

berupa dukungan dana pendidikannya selama di perguruan tinggi. 

Sehingga  anak  dapat  mempunyai  motivasi  yang  tinggi  bila  orang  tua 

dapat memberikan kedua dukungan tersebut. 

4. Bagi para siswa 
 

Dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tingkat sosial 

ekonomi orang tua bukanlah penentu utama. Hal ini terbukti dalam 

penelitian ini bahwa tingkat sosial ekonomi orang tua mempunyai 

hubungan yang rendah terhadap motivasi siswa melanjutkan studi ke 

perguruan  tinggi  karena  penentu  utamanya  adalah  kemauan  pada  diri 

siswa itu sendiri. Bila siswa mau bekerja keras, pasti ada jalan untuk 

mewujudkan impiannya. 

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 
 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa ada hubungan yang 

rendah antara tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi siswa 

SMA N 1 Karangnongko Klaten tahun pelajaran 2016/2017 dalam 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi masih 

dipengaruhi oleh variabel lain, diharapkan dalam penelitian selanjutnya 

untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi selain yang diteliti dalam penelitian 

ini. 
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