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Bab 1  

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pemerintah telah mengamanatkan pendidikan 

bagi bangsa Indonesia dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

khususnya pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Setiap 

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima 

belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. 

Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan 

dasar 9 tahun yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang 

sederajat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

atau pun yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Dan 

pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap warga 

negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan pendidikan”.  

Sesuai dengan semangat dari amanat Undang-

Undang dapat ditegaskan, bahwa pemerintahlah yang 

diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk 

menyelenggarakan pendidikan, termasuk memenuhi 

dan menjamin ketersediaan biaya yang dibutuhkan 

(http://hetifah. com). Namun demikian tidak menutup 

kemungkinan peran serta masyarakat dan orang tua 

siswa dalam memberikan dukungan kepada 
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pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan 

program pendidikan (UU No 20 Tahun 2003). 

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang 

penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun yang mengharuskan setiap warga negara 

berpendidikan setidaknya hingga mencapai jenjang 

pendidikan SMP dilaksanakan berdasarkan 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga 

didukung diberikannya alokasi dana sekurang-

kurangnya 20% APBN untuk anggaran pendidikan dan 

lahirnya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional  No. 

20/2003.  

Situasi global yang berkembang dan semakin 

kompetitif dalam semua bidang kehidupan, 

mengharuskan bangsa Indonesia untuk melaksanakan 

pencanangan perluasan program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 

tahun (Tribun Kaltim). Beberapa kabupaten di Indonesia 

telah melaksanakan program wajib belajar hingga 

Sekolah Menengah Atas dengan biaya yang ditanggung 

pemerintah daerah. Antara lain Pemerintah Kabupaten 

Gowa, yang merupakan kabupaten pertama di 

Indonesia yang menggratiskan biaya pendidikan bagi 

murid mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah 

lanjutan atas baik negeri maupun swasta, kemudian 

menyusul Kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Enrekang 

dan Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan (www.kompasiana.com).  
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Selain wajib belajar 9 tahun yang perlu 

ditingkatkan menjadi 12 tahun, mutu pendidikan yang 

diselenggarakan haruslah memiliki standar yang jelas 

dan baik. Hal ini dikarenakan program-program 

pendidikan merupakan elemen yang paling penting 

untuk mengubah kualitas bangsa Indonesia ke arah 

yang lebih baik, terutama bagi generasi muda penerus 

bangsa (Tamuri, 2005). 

Namun demikian, berlawanan dengan kenyataan 

di atas, masih ada daerah pedesaan di Indonesia yang 

masyarakatnya belum mampu mengenyam pendidikan 

dasar, apalagi pendidikan menengah atas. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan Hardre (2009) 

menyatakan, bahwa pendidikan di daerah pedesaan 

menunjukkan banyaknya siswa minoritas, tingkat 

perekonomian keluarga yang rendah, serta tingkat 

pendidikan orang tua yang kurang memadai, bahkan 

banyak orang tua siswa yang belum mengenyam 

pendidikan formal di sekolah. Sebagian besar sekolah 

pedesaan memiliki keterbatasan dalam hal dukungan, 

seperti sarana prasarana sekolah yang sangat minim, 

program ekstrakurikuler yang cukup rendah, guru yang 

terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta 

disertai tingginya angka putus sekolah. 

Permasalahan sekolah pedesaan seperti yang 

telah disebutkan di atas, juga terjadi di SMP Negeri 3 

Banyubiru. Meskipun sekolah ini merupakan sebuah 

sekolah pemerintah di Kabupaten Semarang yang 
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letaknya di kaki gunung Telomoyo, Kecamatan 

Banyubiru, namun demikian masih banyak 

kekurangan-kekurangan yang ada untuk memenuhi 

standar pelayanan minimum pendidikan, terutama 

dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan. 

Selain permasalahan sarana prasarana, siswa juga 

cenderung masih kurang memahami pentingnya 

pendidikan.  

Berkenaan dengan wacana pelaksanaan wajib 

belajar 12 tahun yang akan diberlakukan pemerintah, 

tentu saja SMP Negeri 3 Banyubiru memiliki kewajiban 

yang besar mengingat kondisi siswanya yang 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sangat 

memprihatinkan. Data mengenai jumlah siswa yang 

melanjutkan sekolah selama tiga periode kelulusan 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini. 

Tabel 1.1  

Data siswa yang melanjutkan sekolah 

 

No Tahun Pelajaran 
Jumlah 
Siswa 

Jumlah Siswa yang 
Melanjutkan Sekolah 

1. 2009/2010 30 1 

2. 2010/2011 40 8 

3. 2011/2012 50 21 
 
Sumber: Arsip SMP Negeri 3 Banyubiru 

Dari data di atas terlihat pada tahun 2009/2010 

jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke jenjang 

yang lebih tinggi adalah satu siswa. Pada tahun 

berikutnya, 2010/2011, terdapat peningkatan jumlah 

siswa yang melanjutkan sekolah yaitu menjadi delapan 

siswa, disusul pada tahun ketiga yaitu 21 siswa 
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melanjutkan sekolah. Meskipun ada peningkatan, 

namun belum seluruh siswa bisa melanjutkan sekolah 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini 

merupakan sebuah tantangan yang besar untuk 

memenuhi rencana program pemerintah mengenai 

wajib belajar 12 tahun. 

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka perlu 

dicari apa yang menjadi penyebab minat siswa 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 

Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini mencoba 

menentukan faktor-faktor yang diduga dapat 

mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan sekolah 

ke jenjang yang lebih tinggi dengan menggunakan 

Theory Planned Behaviour. Menurut teori ini (Ajzen, 

2005), minat seseorang dapat diduga melalui tiga faktor 

yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku 

persepsian (Perceived Behaviour Control atau PBC). 

Dalam berbagai bidang ilmu, penelitian dengan 

menggunakan Theory Planned Behaviour telah banyak 

dilakukan, antara lain bidang psikologi industri oleh 

Wiethoff (2004), Sigit (2006), bidang kesehatan oleh Fila 

(2006), Lin (2010), Omer (2010), Dumitrescu (2011), 

Othman (2011), bidang pendidikan oleh Martin dan 

Kulinna (2004), Cruz (2005), Burder (2007), Casper 

(2007), Mummery (2007), Lee (2010), Sentosa (2012).  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut: 

1. Tidak semua siswa SMP N 3 Banyubiru 

melanjutkan sekolah ke jenjang  pendidikan yang 

lebih tinggi. 

2. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah belum diketahui 

secara pasti. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada masalah minat siswa 

melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi berdasarkan Theori Planned Behavior di SMP 

Negeri 3 Banyubiru. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian dalam tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah sikap siswa terhadap pendidikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah? 
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2. Apakah norma subjektif berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat siswa untuk melanjutkan 

sekolah? 

3. Apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap siswa terhadap 

pendidikan terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan sekolah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku 

persepsian terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam bidang pendidikan. Sedangkan secara 

praktis penelitian ini dapat bermanfaat; 
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a. Bagi siswa, untuk meningkatkan sikap positif siswa 

terhadap pendidikan dan membantu mereka 

menentukan keputusan yang baik untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi; 

b. Bagi guru, dapat dijadikan referensi untuk 

memberikan bimbingan kepada siswa mengenai 

minat mereka untuk melanjutkan ke jenjang  

pendidikan yang lebih tinggi; 

c. Bagi orang tua, memberikan penguatan bahwa 

peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah 

besar pengaruhnya terhadap siswa, yang akhirnya 

turut menentukan perencanaan masa depan anak. 

 

 

 

 

 

 


