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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Mendidik anak merupakan tugas yang paling 

mulia yang diamanatkan Tuhan kepada para orang 

tua. Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam mendidik 

anak terletak di atas bahu orang tua. Orang tua tidak 

hanya memenuhi kebutuhan makan sehari-hari demi 

kelangsungan hidup anak-anaknya, melainkan anak 

juga sangat membutuhkan perhatian yang intensif 

dari orang tua baik melalui pendidikan formal, non 

formal maupun informal. Melalui pendidikan, orang 

tua dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan 

pribadi anak dan watak yang akan dibawa hingga 

dewasa.  

Setiap orang tua tentu menginginkan yang ter-

baik bagi anaknya. Namun dalam prosesnya, sering 

orang tua mengabaikan tanggung jawab dan kewaji-

bannya untuk mendidik dan memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada anak. Hal ini karena orang tua 

terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan. Di sisi lain, 

banyak orang tua mempunyai keinginan dan harapan 

terhadap anak-anaknya, supaya mempunyai masa 

depan yang cerah, serta menjadi manusia yang 

berguna bagi bangsa dan negara. Disadari pula oleh 



 
2 

 

orang tua betapa pentingnya mengubah tingkah laku 

anak seperti yang diharapkan, sehingga orang tua 

menginginkan agar anak mendapat pendidikan yang 

memadai. Orang tua memiliki hak untuk membesar-

kan anak-anak mereka dengan cara yang sesuai 

dengan gaya hidup mereka dan nilai-nilai keagamaan, 

filsafat, politik dan keyakinan mereka. Pendidikan me-

rupakan perpanjangan alami dari preferensi membe-

sarkan anak. Oleh karena itu, orang tua harus dapat 

memilih sekolah sesuai dengan preferensi tersebut.  

Hakikat memilih sekolah (school choice) adalah 

metode atau cara yang digunakan untuk memberikan 

gambaran kepada keluarga dalam memilih sekolah 

bagi putra-putrinya dengan berbagai pilihan 

(Wikipedia, 2012). Senada dengan itu, menurut Arif 

(2004) memilih sekolah bagi anak dan orang tua 

adalah perkara yang gampang-gampang sulit. Memilih 

sekolah adalah salah satu tindakan yang penting dan 

menentukan bagi proses pengembangan kecerdasan 

anak. Keluarga merupakan salah satu unsur yang 

bertanggung jawab dalam pendidikan. Unsur keluarga 

terdiri atas orang tua, anak dan keluarga lain. Orang 

tua khususnya ibu adalah sebagai pendidik pertama 

dan utama sebelum anak diserahkan dan dipercaya-

kan kepada guru di sekolah. Jadi, keluarga merupa-

kan lembaga pendidikan pertama dan utama sebelum 

anak diserahkan dan dipercayakan kepada sekolah 
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sebagai lembaga pendidikan formal. Orang tua sebagai 

pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, 

maka dalam pengambilan keputusan memilih sekolah 

diharapkan sesuai dengan harapan orang tua. 

Ada beberapa alasan mengapa orang tua harus 

memilih sekolah yang terbaik bagi anak antara lain: 

karena (1) Anak menghabiskan sebagian waktunya di 

sekolah, (2) sekolah tempat membentuk kecerdasan, 

kreativitas, dan kepribadian, (3) Anak sangat meng-

hargai waktu di sekolah. Pilihan sekolah yang tepat 

akan sangat membantu memaksimalkan perkembang-

an kecerdasan anak. Sekolah bukan hanya sebagai 

tempat anak mencari ilmu, namun lebih dari itu, 

sekolah menjadi tempat pembentukan karakter dan 

kepribadian si anak. Jika anak mendapatkan sekolah 

terbaik, maka karakter dan kepribadian anak tersebut 

cenderung akan baik pula karena sekolah memiliki 

pengaruh yang besar terhadap seorang anak. Jadi, 

orang tua jelas harus memilih sekolah yang terbaik 

untuk anak. Terbaik bukan berarti yang termahal. 

Terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

Berdasarkan hasil prasurvei (Tabel 1.1), diper-

oleh data bahwa rata-rata jumlah peserta didik SD 

negeri di UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen pada 

tahun 2009 – 2012 relatif tetap yaitu sebesar 173-175 

siswa. Sedangkan rata-rata jumlah peserta didik SD 

swasta pada tahun 2009 – 2012 mengalami pening-
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katan setiap tahun di antaranya tahun 2009 sebanyak 

302 siswa, tahun 2010 sebanyak 308 siswa, tahun 

2011 sebanyak 323 siswa, dan tahun 2012 sebanyak 

337 siswa. SD Virgo Maria 2 dari tahun 2009 – 2012 

memiliki jumlah siswa lebih dari 400 siswa, sedangkan  

SDIP H. Soebandi yang berdiri pada tahun 2003 

namun pada tahun 2012 jumlah siswanya telah 

mencapai 417 siswa. Pada tahun 2012 dari semua SD 

yang ada di Kecamatan Bawen, SD yang memiliki 

jumlah peserta didik paling banyak adalah SD Virgo 

Maria 2 yaitu berjumlah 401 siswa dan SDIP. H. 

Soebandi sebanyak 417 siswa.  

Pada awal tahun ajaran baru, pendaftaran siswa 

baru di SD Virgo Maria 2 dan SDIP. H. Soebandi 

dikenakan biaya keseluruhan sekitar Rp. 1.500.000,- 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya bulan-

an kurang lebih sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga 

puluh ribu rupiah). Sedangkan pada SD negeri, 

pendaftaran siswa baru hanya dikenakan biaya 

kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 

pembelian seragam batik dan olah raga tanpa ada 

biaya bulanan sama sekali. Namun berdasarkan hasil 

prasurvei yang telah peneliti paparkan sebelumnya 

menunjukkan bahwa secara faktual animo masya-

rakat/orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya 

di SD swasta lebih tinggi dari pada di SD negeri. 

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti terutama 
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pada faktor-faktor apa yang mendasari para orang tua 

dalam mengambil keputusan memilih sekolah dasar 

swasta.  

 

Tabel 1.1 

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar  
Negeri dan Swasta 

UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen 

Tahun 2009 – 2012 
No Nama Sekolah 2009 2010 2011 2012 

Sekolah Dasar Negeri 

1 SDN Bawen 01 246 238 248 269 

2 SDN Bawen 03 160 199 205 213 

3 SDN Bawen 04 181 159 160 170 

4 SDN Bawen 05 180 117 111 115 

5 SDN Asinan 01 228 180 182 182 

6 SDN Asinan 02 174 105 108 112 

7 SDN Doplang 02 208 160 156 150 

8 SDN Harjosari 01 199 263 218 257 

9 SDN Harjosari 02 122 289 288 295 

10 SDN Lemah Ireng 01 177 177 183 179 

11 SDN Lemah Ireng 02 241 180 187 183 

12 SDN Lemah Ireng 03 170 244 249 258 

13 SDN Lemah Ireng 05 271 93 94 93 

14 SDN Samban 01 169 224 218 221 

15 SDN Harjosari 01 90 155 152 151 

16 SDN Poncoruso 138 210 201 193 

17 SDN Kandangan 01 117 173 172 163 

18 SDN Kandangan 02 144 121 130 121 

19 SDN Kandangan 03 59 145 148 151 

20 SDN Kandangan 04 287 188 192 177 

21 SDN Polosiri 01 196 150 138 141 

22 SDN Polosiri 02 99 63 64 55 

  Rata-rata 175 174 173 175 
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Sekolah Dasar Swasta 

23 SDK Harjosari 207 194 182 174 

24 SDIT Permata Bunda 300 308 338 355 

25 SDK Virgo Maria 2 431 421 401 401 

26 SDIP H. Soebandi 269 308 370 417 

  Rata-rata 302 308 323 337 

Sumber: Arsip UPTD Pendidikan Kec. Bawen, 2012. 

 

Faktor-faktor yang hendak diteliti dalam 

penelitian ini diantaranya fasilitas sekolah yang mana 

faktor ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Lai, Sadoulet dan Janvry (2007) dan Adryana 

(2009) yang menyatakan bahwa fasilitas sekolah 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah. Kedua sekolah ini merupakan 

sekolah dasar yang berbasis keagamaan diantaranya 

SD Virgo Maria 2 berbasis agama kristen dan SDIP. H. 

Soebandi berbasis agama islam sehingga religiusitas 

dan budaya sekolah diperkirakan akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan memilih sekolah, hal ini 

didukung oleh penelitian Bosetti (2004) dan 

Hadikusumo (2012).  

Dari seluruh penelitian yang dapat peneliti 

temukan, faktor yang paling banyak di diteliti adalah 

jarak dari rumah ke sekolah dan lingkungan di sekitar 

sekolah, diantaranya dalah penelitian dari Lai, 

Sadoulet dan Janvry (2007), Kirkland (2010), Rehman, 

Khan, Tariq dan Tasleem (2010), Adryana (2009), dan 

Bosetti (2004) sehingga peneliti beranggapan bahwa 
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faktor tersebut juga akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan memilih sekolah. Bagi  para 

orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di SD 

Virgo Maria 2 maupun di SDIP. H. Soebandi, jika 

mereka merasa puas dengan hasil yang telah dicapai 

putra-putri mereka selama sekolah di sekolah terse-

but, maka mereka dengan sendirinya akan mereko-

mendasikan sekolah tersebut kepada para kerabat 

maupun kawan yang memiliki anak usia sekolah, 

sehingga penulis berasumsi bahwa kepuasan 

pelanggan akan berpengaruh terhadap pemilihan 

keputusan memilih sekolah. 

Orang tua dalam mengambil keputusan memilih 

sekolah dapat menggunakan pertimbangan antara 

lain: (1) fasilitas sekolah yang memadai sehingga anak 

dapat mengembangkan bakat dan kreativitasnya 

selama di sekolah; (2) budaya sekolah yang baik dalam 

meningkatkan dan mempertahankan prestasi baik 

prestasi akademik maupun nonakademik; (3) Lokasi 

sekolah yang meliputi jarak dari rumah ke sekolah, 

sarana transportasi yang tersedia maupun lingkungan 

sekitar yang aman dan nyaman untuk proses pem-

belajaran; (4) pendidikan sekolah dasar berbasis ke-

agamaan (religiustias) untuk membentuk generasi 

muda yang cerdas, terampil, beriman, dan berakhlak 

mulia; (5) kepuasan pelanggan yang tinggi akan 

menjadikan pelanggan tetap setia memilih untuk 
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memasukkan putra-putri mereka yang lain maupun 

saudara-saudara mereka yang mempunyai putra-putri 

usia sekolah ke sekolah yang memuaskan.  

Berdasar pada uraian di atas, maka peneliti 

bermaksud meneliti lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi para orang tua dalam 

mengambil keputusan untuk lebih memilih SD Virgo 

Maria 2 dan SDIP. H. Soebandi. Sehingga penelitian ini 

mengangkat judul “Faktor-Faktor yang Mempenga-

ruhi Pengambilan Keputusan Orang Tua dalam 

Memilih Sekolah Dasar Swasta (SD Virgo Maria 2 dan 

SDIP. H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang)”, dengan meneliti variabel-variabel sebagai 

berikut: (1) fasilitas sekolah, (2) budaya sekolah,  

(3) lokasi sekolah, (4) pendidikan SD berbasis keaga-

maan (religiusitas), dan (5) kepuasan pelanggan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dalam 

penelitian ini, maka masalah yang perlu diungkap 

diantaranya:  

1. Apakah faktor fasilitas sekolah, budaya sekolah, 

lokasi sekolah, pendidikan SD berbasis keaga-maan 

(religiusitas), dan kepuas-an pelanggan berpenga-

ruh terhadap pengambilan keputusan orang tua 

dalam memilih SD Virgo Maria 2 dan SDIP. H. 

Soebandi bagi anaknya? 
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2. Faktor manakah yang dominan mempengaruhi 

pengambilan keputusan orang tua dalam memilih 

SD Virgo Maria 2 dan SDIP. H. Soebandi bagi 

anaknya?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan 

di atas, maka yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penga-

ruh fasilitas sekolah, budaya sekolah, lokasi sekolah, 

pendidikan SD berbasis keaga-maan (religiusitas), dan 

kepuasan pelanggan terhadap pengambilan keputusan 

orang tua dalam pemilihan SD Virgo Maria 2 dan 

SDIP. H. Soebandi bagi anaknya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berman-

faat baik secara teoretis maupun praktis di dunia 

pendidikan pada umumnya dan manajemen pendi-

dikan pada khususnya. 

 
1.4.1 Manfaat Teoretis 

a) Sebagai acuan penelitian awal dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam 

bidang sarana dan prasarana, hubungan masya-

rakat, dan prestasi sekolah; 
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b) Dapat memperjelas dan mengkaji ulang tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan memilih sekolah; 

c) Dapat menambah referensi hasil penelitian tentang 

pemilihan sekolah (school choice) yang tepat. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi sekolah 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, sekolah 

dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi orang tua dalam memilih sekolah bagi 

anaknya.  

b) Bagi masyarakat (orang tua/wali siswa) 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

bagi masyarakat khususnya orang tua apabila ingin 

memasukkan putra-putri mereka, sebaiknya faktor-

faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam 

memilih sekolah.  

 

 


