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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the relation between support social parents 

with motivation pursue studies level college in adolescents in village telang karya 

sub-district muara telang south sumatera province. Hypothesis advanced by this 

research is that there is a positive connection between parental social support with 

college motivation.The study is done in the village telang karya sub-district muara 

telang south sumatera province. A subject in this research is remaja in village telang 

karya which totaled 86 people.Variable parental social support measured by using 

scale social provision scale consisting of 24 items and variable college motivation 

uses scale college motives scale consisting of 34 item. Analyzed data used technique 

analysis pearson product moment. A correlation coefficient receive is 0,555 with 

significance of 0,000 (p < 0,05) so the obtained conclusions of research shows there 

is a significant positive relationship between parental social support with the college 

motivation. 

Keywords : parental social support, college motivation, adolescents in village telang 

karya. 
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ABSTRAK  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial orangtua  dengan motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan 

tinggi  pada remaja yang ada di desa Telang Karya kecamatan Muara Telang 

provinsi Sumatera Selatan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan positif antara dukungan sosial orang tua dengan motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan di desa 

Telang Karya Kecamatan Muara Telang Provinsi Sumatera Selatan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah remaja yang ada di desa Telang Karya yang berjumlah 86 

orang. Variabel dukungan sosial orangtua diukur dengan menggunakan skala 

Social Provision Scale yang terdiri dari 24 item dan variabel motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi menggunakan skala College Motives 

Scale yang terdiri dari 34 item. Data dianalisis menggunakan teknik analisis 

Product Moment Pearson. Koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,555 

dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) sehingga didapatkan kesimpulan dari 

penelitian menunjukan terdapat hubungan yang positif signifikan antara dukungan 

sosial orangtua dengan motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi.  

Kata Kunci : Dukungan Sosial Orangtua, Motivasi Melanjutkan Studi Jenjang 

Perguruan Tinggi, Remaja Desa Telang Karya 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan membentuk manusia sebagai agen pembaharuan sosial sehingga 

dapat menghadapi dan menyesuaikan serta mengantisipasi masa depan. Jalur 

pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal. Pendidikan formal diperoleh melalui lembaga pendidikan, yaitu sekolah 

dan merupakan pendidikan yang berjenjang dari pendidikan paling rendah sampai 

dengan pendidikan yang tinggi (perguruan tinggi). Sedangkan jalur pendidikan 

nonformal adalah suatu bentuk pelatihan yang mempunyai organisasi di luar 

pendidikan formal, misalnya kursus (Syah, 2001). 

Bagi siswa yang mengikuti  pendidikan formal di sekolah menengah atas 

(SMA), menjadi suatu alasan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Hardjana (1994) menyatakan perguruan 

tinggi adalah aturan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

Perguruan tinggi juga dapat diartikan dengan suatu lembaga pendidikan 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. 

Melanjutkan studi di perguruan tinggi akan membuat remaja menjadi matang 

baik didalam memperoleh ilmu, berperilaku dan cara berfikir (Hardjana, 1994). 
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Melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi diawali dari adanya rasa ketertarikan dan 

kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Slameto, 2003). Adanya 

motivasi dalam diri individu akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan dan partisipasi di dalamnya. Begitu juga dengan melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi, motivasi individu melanjutkan studi ke perguruan tinggi akan 

mendorong mereka untuk berusaha memasuki perguruan tinggi karena mereka ingin 

mengembangkan ilmu dan pengetahuan.  

Motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak terlepas 

dari motif siswa yang bersangkutan (Sardiman,1988). Motif adalah daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu (Riduwan, 2005). Menurut Sardiman 

(2005), motivasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik adalah motif- 

motif (daya penggerak) yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar, karena di dalam diri setiap individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Sedangkan Schunk (2012) menyatakan, bahwa motivasi intrinsik mengacu 

pada motivasi melibatkan diri dalam sebuah aktivitas karena nilai atau manfaat 

aktivitas itu sendiri (aktivitas itu sendiri merupakan sebuah tujuan akhir). Motivasi 

ekstrinsik adalah motif- motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan 

dari luar, misalnya karena adanya pengaruh dari keluarga dalam hal ini orang tua, 

pengaruh dari teman sekolah maupun teman bergaul.   

Berdasarkan data statistik dari kelurahan desa Telang Karya tahun 2008, 

siswa yang melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi masih sangat terbatas.  
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Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa remaja di desa Telang Karya pada 

tanggal 23 Desember 2013. Remaja-remaja tersebut kurang memiliki keinginan untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah mereka lulus dari SMA. 

Berdasarkan wawancara, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut 

adalah faktor keluarga dimana orangtua sangat berperan dalam memberikan dorongan 

kepada anaknya. Berdasarkan observasi peneliti, hanya beberapa remaja saja yang 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Peneliti melihat bahwa orangtua dari 

remaja-remaja  di desa Telang Karya memiliki taraf ekonomi yang cukup baik, 

namun mereka tidak begitu peduli terhadap pendidikan anaknya khususnya 

pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan 

bahwa kurangnya dukungan sosial orangtua terhadap motivasi melanjutkan studi ke 

jenjang perguruan tinggi pada remaja di desa tersebut.  

Menurut Weiss (dalam Cutrona, 1987) menyatakan bahwa dukungan sosial 

sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan individu. Salah satu bentuk 

dukungan sosial adalah dukungan sosial orangtua yang dimana merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi (Sukmadinata, 2004). Keluarga merupakan lembaga pendidikan utama yang 

berada di luar sekolah yang memberikan andil utama dan mendasar di dalam 

pembentukan sikap, kepribadian dan kebiasaan. Pendidikan keluarga merupakan 

pendidikan pertama dan utama bagi anak, sebab pendidikan keluarga merupakan 

pondasi bagi anak untuk membangun struktur kepribadian selanjutnya. Dalam hal ini, 
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orangtua memegang peranan utama. Tidak hanya ibu, tetapi juga ayah yang perlu 

memberikan nilai-nilai pendidikan kepada anak. Orangtua memegang kunci pertama 

bagi keberhasilan anak, hingga dianggap sebagai pendidik pertama dan utama. 

Lingkungan keluarga merupakan suatu tempat di mana anak berinteraksi sosial 

dengan orangtua yang paling lama sehingga upaya dalam meningkatkan prestasi 

belajar difokuskan pada keluarga kemudian sekolah (Suryanto, 2008).  

Dukungan orangtua mengacu pada pengertian dukungan sosial (Matteo, 

1991). Menurut Sarafino (2010) dukungan sosial adalah adanya orang-orang yang 

memperhatikan, menghargai, dan mencintai. Pengertian tersebut hampir selaras 

dengan yang dikemukakan oleh Sarason yang mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, 

menghargai dan menyayangi. House (1981) berpendapat bahwa dukungan sosial 

adalah hububungan interpersonal yang melibatkan dua orang atau lebih untuk 

memenuhi kebutuhan dasar individu dalam mendapatkan rasa aman, hubungan sosial, 

persetujuan dan kasih sayang. 

Penelitian Andriani (2010) menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang 

signifikan antara kondisi sosial orang tua secara parsial terhadap motivasi siswa kelas 

XII SMAN Plandaan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan koefisien 

regresi 0,632; nilai thitung 4,809 > ttabel 1,98  atau signifikansi t 0,000 <  0,05; dan 

ada pengaruh positif yang signifikan kondisi ekonomi orang tua secara parsial 

terhadap motivasi siswa kelas XII SMAN Plandaan melanjutkan pendidikan ke 
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perguruan tinggi dengan koefisien regresi 0,384; thitung 5,207 > ttabel 1,98  atau 

signifikansi t 0,000 <  0,05 serta terdapat pengaruh positif yang signifikan kondisi 

sosial orang tua dan kondisi ekonomi orang tua secara simultan terhadap motivasi 

siswa kelas XII SMAN Plandaan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

dengan nilai Fhitung 55,632 > Ftabel 3,076 atau signifikansi F 0,000 < 0,05, 

R=0,704; R square =0,496; dan Adjusted R Square=0,487.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan juga penulis mengetahui bahwa 

belum ada yang melakukan penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua Dengan 

Motivasi Melanjutkan Studi Jenjang Perguruan Tinggi Pada Remaja Desa Telang 

Karya Kecamatan Muara Telang Provinsi Sumatera Selatan". 

TINJAUAN PUSTAKA 

Motivasi Melanjutkan Studi Perguruan Tinggi 

Motivasi menurut Suryabrata (1984) adalah keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk melakukan aktifitas tertentu guna pencapaian 

tujuan. Sementara Getes (1954) mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi 

fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur 

tindakannya dengan cara tertentu. Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak 

yang telah aktif. Pencapaian tujuan hidup yang telah ditetapkan dengan cara 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup baik kebutuhan fisik atau jasmani maupun 

kebutuhan rohani (Sardiman, 2005). 
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Istilah Perguruan Tinggi yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No.30 

tahun 1990, yaitu organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan 

di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa motivasi melanjutkan studi perguruan tinggi adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melanjutkan 

pendidikan jenjang perguruan tinggi yang dipengaruhi faktor  intrinsik maupun faktor 

ekstrinsik.  

Aspek-aspek motivasi melanjutkan studi perguruan tinggi menurut Corts & 

Stoner (2008) adalah 

a. Career/Financial, pekerjaan atau penghasilan yang diharapkan dari berkuliah. 

Adanya harapan untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang layak 

merupakan salah satu alasan mengapa orang memilih untuk berkuliah. 

b. Normative/expectations, adanya harapan akan hal tertentu setelah berkuliah. 

Seseorang akan memiliki harapan-harapan akan suatu hal yang menjadikan alasan 

untuk berkuliah. 

c. Sosial Opportunities, adanya peluang sosial saat berkuliah. Banyak orang yang 

akan ditemui ketika seseorang berkuliah dan hal itu dapat dijadikan kesempatan 

untuk bersosialisasi dengan orang lain. 

d. Intellectual Curiosity, adanya rasa keingintahuan secara intelektual melalui 

berkuliah. Dengan berkuliah maka wawasan seseorang akan bertambah. Hal ini 

mendorong seseorang untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
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e. Self-Discovery, adanya keinginan menemukan jati diri melalui berkuliah. Ketika 

berkuliah banyak hal yang dapat dipelajari dan dapat menjadikan seseorang 

menemukan siapa dirinya sebenarnya. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke 

Perguruan Tinggi (Suryani, 2009) : 

a. Faktor Kecerdasan 

Kecerdasan seseorang sangat berpengaruh dalam melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Semakin tinggi kecerdasan seseorang maka ia semakin mudah 

untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebaliknya semakin rendah 

kecerdasan seseorang maka langkah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi semakin sulit.  

b. Kondisi Sosial dan Kondisi Ekonomi Orang Tua 

Faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi adalah faktor sosial dan ekonomi. Memasuki perguruan tinggi 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apabila tingkat ekonomi orangtua tinggi 

maka permasalahan biaya tidak menjadi hambatan.  

c. Faktor Minat dan Perhatian 

Minat dan perhatian seseorang terhadap perguruan tinggi juga sangat 

mempengaruhi. Ketika seseorang mempunyai minat dan perhatian yang tinggi 

maka ia akan mengusahakan segala hal untuk memasuki perguruan tinggi. 
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d. Faktor Bakat  

Bakat juga mempengaruhi seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Apabila ia sudah memahami bakatnya maka ia dapat mengetahui fakultas 

apa yang cocok dengan dirinya. 

e. Faktor Lingkungan (lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat 

Lingkungan sekitar mempengaruhi seseorang untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Semakin mendukung kondisi di sekitar orang tersebut maka 

semakin tinggi minatnya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

f. Cita-cita 

Ketika seseorang memiliki cita-cita yang harus ditempuh melalui berkuliah maka 

ia memiliki harapan yang besar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

g. Kondisi siswa 

Kondisi diri siswa juga sangat mempengaruhi untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Apabila kondisi siswa baik atau siswa tersebut dapat memahami 

dirinya sendiri dengan baik maka kemungkinan ia memiliki motivasi untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

h. Prestasi Belajar 

Semakin tinggi prestasi belajar yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi 

motivasinya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
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Dukungan Sosial Orangtua 

Menurut Cobb (dalam Sarafino,2002) dukungan sosial diartikan sebagai suatu 

kenyamanan, perhatian,penghargaan, atau bantuan yang dirasakan individu dari 

orang-orang atau kelompok lain. Hal senada juga disampaikan oleh Taylor (2009), 

bahwa dukungan sosial merupakan bentuk pemberian informasi serta merasa dirinya 

dicintai dan diperhatikan, terhormat, dan dihargai, serta merupakan bagian dari 

jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik bagi orang tua, kekasih, kerabat, 

teman, jaringan lingkungan sosial serta dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan 

Gottlieb (1983), mendefinisikan dukungan sosial terdiri dari informasi verbal maupun 

nonverbal atau nasehat, bantuan yang nyata atau terlihat, atau tingkah laku yang 

diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya 

dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada 

tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini, orang yang merasa memperoleh dukungan 

sosial secara emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

yang menyenangkan pada dirinya. Menurut Saranson (dalam Metha, 1994) 

menyatakan bahwa fungsi dukungan orang tua adalah dengan memberikan penguatan 

moral bagi remaja. Persepsi adanya dukungan menimbulkan rasa aman dalam 

melakukan partisipasi aktif, eksplorasi dan eksperimentasi dalam kehidupan, yang 

akhirnya akan meningkatkan percaya diri, keterampilan-keterampilan dan strategi-

strategi koping. Dalam hal ini remaja mempersepsi adanya dukungan dari orang tua 
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akan merasa aman dan lebih percaya diri untuk menghadapi situasi-situasi atau 

tantangan baru. 

Berdasarkan uraian di atas, dukungan sosial orangtua yaitu suatu kesenangan, 

perhatian, penghargaan atau pertolongan yang terdiri dari informasi atau nasehat 

berbentuk verbal atau non-verbal, baik secara emosional, penghargaan, dan materi 

dari orangtua yang diterima oleh anaknya. 

Weiss (dalam Cutrona, 1987) mengembangkan Sosial Provisions Scale untuk 

mengukur ketersediaan dukungan sosial yang diperoleh dari hubungan individu 

dengan orang lain. Terdapat enam aspek di dalamnya, yaitu : 

a. Attachment (kasih sayang/kelekatan) merupakan perasaan akan kedekatan 

emosional dan rasa aman, meliputi merasakan kedekatan emosional dengan 

orangtua, merasakan perasaan aman dan terlindung. 

b. Sosial integration (integrasi sosial) merupakan perasaan menjadi bagian dari 

keluarga, tempat orangtua berada dan tempat saling berbagi minat dan aktivitas, 

meliputi mempunyai kesempatan untuk berbagi minat dan kesenangan dengan 

orangtua dan mempunyai kesempatan untuk melakukan aktivitas bersama 

orangtua. 

c. Reasurance of worth (penghargaan/pengakuan), meliputi pengakuan akan 

kompetensi dan kemampuan anak, meliputi penghargaan yang dirasakan dari 

orangtua, mendapatkan persetujuan terhadap ide dan pendapat, mendapatkan 
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dorongan semangat dari orangtua, dan mendapatkan perbandingan positif dari 

pihak lain. 

d. Reliable alliance (ikatan/hubungan yang dapat diandalkan), meliputi kepastian 

atau jaminan bahwa anak dapat mengharapkan orangtua untuk membantu dalam 

semua keadaan, meliputi mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita suka dan 

duka dengan orangtua dan mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari 

orangtua tanpa meminta. 

e. Guidance (bimbingan) merupakan nasehat dan pemberian informasi oleh 

orangtua kepada anak, meliputi mendapatkan nasehat/saran dari orangtua, 

mendapatkan penjelasan/informasi dari orangtua, dan mendapatkan umpan balik 

dari orangtua atas perilaku atau pendapat yang disampaikan. 

f. Opportunity for nurturance (kemungkinan dibantu) merupakan perasaan anak 

akan tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak, meliputi pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan belajar. 

Manfaat Dukungan Sosial Orang Tua 

Toifur dan Prawitasari (2003) menyebutkan bahwa dukungan sosial dari 

lingkungan disekitarnya membuat individu merasa aman dan dimengerti. Individu 

yang mendapat dukungan sosial yang tinggi akan mengalamai hal-hal positif dalam 

hidupnya, mempunyai harga diri, serta konsep diri yang tinggi serta memiliki tingkat 

kecemasan yang rendah. Thoitas (dalam Ismudiyati dan Hastjarjo 2003) menyatakan 

bahwa dukungan sosial merupakan sumber potensial yang bermanfaat untuk 
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memecahkan masalah yang bersumber dari orang-orang terdekat. Melalui sumber-

sumber yang dapat menyediakan dukungan sosial ketika individu mengalami suatu 

masalah menurut Caplan (dalam Lismudiyati dan Hastjarjo 2003) akan membantu 

individu dalam menggerakan. Sumber-sumber psikologis untuk melawan stressor, 

menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dukungan sosial 

mempunyai manfaat yang sangat penting mengingat manusia diciptakan sebagai 

makhluk sosial yang selalu berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang 

lainnya. Berdasakan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial orang 

tua sangat membantu individu untuk menggerakan sumber-sumber psikologis, dalam 

hal ini yaitu memotivasi individu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perguruan tinggi. 

Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua Dengan Motivasi Melanjutkan 

Studi Jenjang Perguruan Tinggi Pada Remaja Desa Telang Karya Kecamatan 

Muara Telang Provinsi Sumatera Selatan 

Dukungan orangtua merupakan system dukungan sosial yang terpenting di 

masa remaja dibandingkan dengan sistem dukungan sosial lainnya, dukungan 

orangtua berhubungan dengan kesuksesan akademis remaja, gambaran diri yang 

positif, harga diri, percaya diri, motivasi dan kesehatan mental. Keterlibatan orangtua 

dihubungkan dengan prestasi sekolah dan emosional serta penyesuaian selama 

sekolah pada remaja (Corviile Smith, Ryan, Adam & Dalicandro, 1998). 

Menurut  Lee  &  Detels  (2007), dukungan sosial orangtua  dapat dibagi menjadi dua 
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hal, yaitu dukungan yang  tinggi dan dukungan yang rendah. Dukungan yang tinggi  

adalah perilaku positif yang ditunjukkan oleh orangtua. Dukungan yang rendah 

adalah perilaku yang dinilai negatif yang dapat mengarahkan pada perilaku negatif 

anak.  

Dukungan sosial dari orangtua penting untuk memotivasi anak dalam 

melanjutkan jenjang pendidikan, keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab 

bersama antara keluarga (orang tua), anggota masyarakat dan pemerintah. Keluarga 

merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak dan dalam keluarga ini 

dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak 

selanjutnya. Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan 

pendidikan anak (Canavan & Dolan, 2000). 

Dukungan sosial orangtua sangat diperlukan bagi seorang anak terutama 

dalam bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk membuat taraf 

hidup menjadi lebih baik, pendidikan berguna untuk masa depan anak dan bagi 

kelangsungan hidup generasi berikutnya (Gibbons, 2002). Berdasarkan hasil 

observasi penulis, remaja di desa Telang  Karya kebanyakan tidak melanjutkan studi 

ke jenjang perguruan tinggi, salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah dukungan sosial orangtua. Orangtua 

yang ada di desa ini sebenarnya mampu untuk membiayai anaknya melanjutkan studi 

yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi, namun mereka tidak memberikan 
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dukungan dalam hal ini memotivasi anaknya untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. 

Motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi sangat penting karena 

berguna untuk masa depan anak, dengan motivasi ini seorang anak dapat mencari 

pengalaman baru. Motivasi timbul karena adanya suatu dorongan dari dalam manusia 

atau seseorang sehingga manusia tersebut berusaha melakukan aktivitas atau tindakan 

atau sikap tertentu baik dalam bekerja, belajar maupun kegiatan lainnya guna 

mencapai tujuan yang diinginkannya atau dikehendakinya. Selain itu motivasi 

mempunyai sifat selalu ingin mencapai kepuasan untuk memenuhi sesuatu yang ada 

dalam dirinya melebihi yang dicapai orang lain. Motivasi atau dorongan batin 

merupakan sarana bagi seseorang untuk menimbulkan dan menumbuhkan keinginan–

keinginan agar dapat mencapai tujuan hidupnya. Pencapaian tujuan hidup yang telah 

ditetapkan dengan cara memenuhi kebutuhan–kebutuhan hidup baik kebutuhan fisik 

atau jasmani maupun rohani (Sarafino, 2002) 

Berdasarkan observasi dan wawancara orangtua tidak memberikan informasi 

mengenai perguruan tinggi kepada anaknya yang menjadi salah satu penyebab remaja 

yang ada di desa telang karya ini kekurangan informasi tentang gambaran perguruan 

tinggi. Secara finansial orangtua di desa telang karya mampu dalam hal materi 

terlihat dari observasi peneliti yang dimana para orangtua mampu memberikan 

beberapa alat transportasi seperti motor, mobil dan alat komunikasi yang mewah  

namun kurang bisa memenuhi kebutuhan anaknya dalam hal pendidikan khususnya 
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dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Individu membutuhkan simpati, 

cinta, kepercayaan serta kebutuhan didengarkan namun berdasarkan observasi terlihat 

orangtua para remaja di desa telang karya kurang memberikan dukungan secara 

emosional, orangtua juga kurang memberikan dukungan untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi terlihat dari penilaian terhadap remaja desa telang karya yang 

kurang diberi penghargaan atau diberi penilaian yang dapat mendukung pekerjaan, 

prestasi, dan perilaku mereka. 

Berdasarkan penelitian Esti Setya Rini pada tahun 2012 ada hubungan antara 

kondisi sosial dan ekonomi  orang tua dengan motivasi melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XI  SMA Negri 1 Kalasan Tahun  Ajaran 

2011/2012 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan Tahun Ajaran 

2011/2012. Berdasarkan analisis diperoleh  koefisien korelasi  sebesar 0,388 ( sebesar 

0,388>rtabel 5% sebesar 0,195).  

Hipotesis 

1.  Hipotesis Empirik 

Berdasarkan tinjauan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi melanjutkan 

studi jenjang perguruan tinggi. 
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2. Hipotesis Statistik 

H0 =     ≤ 0  

Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial orangtua 

dengan motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi. 

H1 =     > 0 

Ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan 

motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu 

penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungan – hubungannya (Sugiyono, 2006). Pendekatan kuantitatif ini digunakan 

untuk menganalisis hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi pada remaja yang ada di desa telang karya 

dalam kurun waktu tertentu.  

Populasi 

 Arikunto (2006) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Ditambahkan oleh Nurgiyantoro (2009) yang menyatakan bahwa populasi 

adalah keseluruhan anggota subjek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan remaja desa Telang Karya 

Kecamatan Muara Telang yang ada di provinsi Sumatera Selatan.  
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Sampel dan Teknik Sampling 

 Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel merupakan sebagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah insidental sampling yang merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemuin itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012). 

Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak 86 remaja yang ada di Desa 

Telang Karya Kecamatan Muara Telang Provinsi Sumatera Selatan. 

Alat Ukur Penelitian 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua alat ukur yaitu : 

1. Skala Dukungan Sosial Orangtua 

  Alat ukur Dukungan Sosial Orangtua yang mengunakan skala Sosial 

Provision Scale yang dikemukakan oleh Weiss (dalam Russell dan Cutrona, 1984). 

Ada enam aspek di dalamnya, yaitu : Attachment (kasih sayang/kelekatan) Sosial 

integration (integrasi sosial), Reasurance of worth (penghargaan/pengakuan), 

Reliable alliance (ikatan/hubungan yang dapat diandalkan), Guidance 

(bimbingan), Opportunity for nurturance (kemungkinan dibantu). Skala Sosial 

Provision Scale yang tersusun dalam 24 aitem pernyataan dalam bentuk skala 

likert. Penentuan-penentuan item valid menggunakan ketentuan dari Azwar (2012) 
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yang menyatakan bahwa item pada skala pengukuran dapat dikatakan valid apabila 

≥0,250. Item yang valid berjumlah 11 item yaitu nomor 2,3,4,7,9,11,12,15,17,21, 

dan 23. Skor bergerak antara 0,250-0,576. Kemudian didapatkan koefisien 

reliabilitas  yaitu sebesar 0,777 dengan minimal indeks daya diskriminan item 

sebesar 0, 25.  

Tabel 3.1 Sebaran Item Setelah Seleksi Item Pada Skala Dukungan Sosial 

Orangtua 

 

No. Aspek F UF Total Valid 

1 Attachment 1*,13* 7,19* 1 

2 Social integration 8*,20* 2,14* 1 

3 Reasurance of worth 3,15 9,21 4 

4 Reliable alliance 10*,22* 4,16* 1 

5 Guidance 5*,17 11,23 3 

6 Opportunity for nurturance 12,24* 6*,18* 1 

Total 11 

      Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

 

2. Skala Motivasi Melanjutkan Studi Jenjang Perguruan Tinggi 

  Alat ukur motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi diukur dengan 

memodifikasi College Motivation Scale yang disusun oleh peneliti berdasarkan 

aspek-aspek motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi yang 

dikemukakan oleh Corts & Stoner (2008) Aspek-aspek motivasi melanjutkan studi 

perguruan tinggi menurut Corts & Stoner (2008) adalah Career/Financial, 

Normative/expectations, Sosial Opportunities, Intellectual Curiosity, Self-

Discovery. Skala College Motives Scale yang tersusun dalam 38 aitem pernyataan 

dalam bentuk skala likert. Penentuan-penentuan item valid menggunakan 

ketentuan dari Azwar (2012) yang menyatakan bahwa item pada skala pengukuran 
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dapat dikatakan valid apabila ≥0,30. Item yang valid berjumlah 32 item yaitu 

nomor1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

30,31,32,33 dan 34. Skor bergerak antara 0,346-0,668. Kemudian didapatkan 

koefisien reliabilitas  yaitu 0,931 dengan minimal indeks daya diskriminan item 

sebesar 0,30. 

   Tabel 3.2. Sebaran Item Setelah Seleksi Item Pada Skala MotivasiMelanjutkan 

Studi Jenjang Perguruan Tinggi 

 

No. Aspek F UF Total Valid 

1 Career/Financial 1,6,21,31 7,12,26,32 8 

2 Normative/expectations 8*,13,27,33 2,17,22,34 7 

3 Social Opportunities 3,18,23 9,14,28 6 

4 Intellectual Curiosity 10,15,29 4*,19,24 5 

5 Self-Discovery 5,20,25 11,16,30 6 

Total 32 

  Tanda (*) menunjukkan item yang gugur 

 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 12 Juli 2014. 

Jumlah skala psikologi yang disebar sebanyak 86 buah. Sampling penelitian 

dilakukan dengan teknik Insidental Sampling, data yang diperoleh dalam penelitian 

kemudian diolah menggunakan bantuan program komputer SPSS 16.0 for windows. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Deskriptif 

a. Variable Dukungan Sosial Orangtua 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Hasil Pengukuran Dukungan Sosial 

Orangtua 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

VAR00001 86 28.00 50.00 6459.00 41,0116 4,19662 

Valid N (listwise) 86      

 

 Berdasarkan tabel tampak skor empirik yang diperoleh pada skala 

dukungan sosial orangtua paling rendah adalah 28 dan skor paling tinggi 

adalah 50, rata-ratanya adalah 41,0116 dengan standar deviasi 4,19662. 

Tabel 4.2. Kategorisasi Pengukuran Skala Dukungan Sosial Orangtua 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 81,6 ≤ x ≤ 96 Sangat Tinggi 41,0116 12 13,79% 

2 67,2 ≤ x < 81,6 Tinggi 2 3,45% 

3 52,8 ≤ x < 67,2 

 

Sedang 19 21,84% 

4 38,4 ≤ x < 52,8 

 

Rendah  53 60,92% 

5 24 ≤ x < 38,4 

 

Sangat Rendah 0 0% 

   

Jumlah 86 100% 

SD = 4.19622 Min = 28 Max = 50 
Keterangan: x= dukungan sosial orangtua. 
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b. Variabel Motivasi Melanjutkan Studi Jenjang Perguruan Tinggi 

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Hasil Pengukuran Skala Motivasi 

Melanjutkan Studi Jenjang Perguruan Tinggi 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

VAR00002 86 34.00 123.00 8538.00 94,7907 14.21442 

Valid N (listwise) 86      

  

 Berdasarkan tabel tampak skor empirik yang diperoleh pada skala 

motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi, skor paling rendah 

adalah 34 dan skor paling tinggi adalah 123, rata-ratanya adalah 94,7907 

dengan standar deviasi 14,21442. 

Tabel 4.4. Kategorisasi Pengukuran Skala Motivasi Melanjutkan Studi 

Jenjang Perguruan Tinggi 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 115,6 ≤ x ≤ 136 

 

Sangat Tinggi 94,7907 15 17,24% 

2 95,5 ≤ x < 115,6 

 

Tinggi 13 14,94% 

3 78,8 ≤ x < 95,5 

 

Sedang 55 63,22% 

4 54,4 ≤ x < 78,8 

 

Rendah  2 3,45% 

5 34 ≤ x < 54,4 Sangat Rendah 1 1,15% 

   

Jumlah 86 100% 

SD = 14,21422 Min = 34 Max = 123 
Keterangan: x= motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi. 
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2. Uji Korelasi 

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas menggunakan Kolmogrovov-Smirnov pada program 

SPSS 16.0. Data dikatakan normal bila memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,000 (p < 0,05). 

 Hasil uji normalitas menunjukan kedua variabel memiliki signifikansi 

p>0,05. Variabel dukungan sosial orangtua memiliki nilai K-S-Z sebesar 

0,721 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,675 (p > 0.05). Oleh 

karena nilai signifikansi p>0,05, maka distribusi data dukungan sosial 

orangtua berdistribusi normal. Hal ini juga terjadi pada variabel motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi yang memiliki nilai K-S-Z sebesar 

0,720 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,678 Dengan 

demikian data motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi juga 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas  

 Dari hasil uji linearitas diperoleh nilai Fbeda sebesar 0,1469 dengan 

sig.= 0,012 (p<0,05) yang menunjukkan antara dukungan sosial orangtua 

dengan motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi berkorelasi linier. 
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 c.  Analisis Korelasi  

Tabel 4.5 Hasil Uji Korelasi antara Dukungan sosial orangtua dengan 

Motivasi Melanjutkan Studi Jenjang Perguruan Tinggi 

Correlations 

 Dukungan sosial Motivasi melanjutkan Studi 

Dukungan Sosial Pearson 
Correlation 

1 .555
*
 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 86 86 
Motivasi 
melanjutkan Studi 

Pearson 
Correlation 

.555
*
 1 

Sig. (1-tailed) .000  
N 86 86 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 

        Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi 

antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi melanjutkan studi jenjang 

perguruan tinggi sebesar 0,555 dengan sig = 0,000 (p < 0.05) yang berarti ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan 

motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi. 

        Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial orangtua, 

maka akan semakin tinggi pula motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan 

tinggi yang dimiliki subjek. Sedangkan semakin rendah dukungan sosial 

orangtua, maka akan semakin rendah pula motivasi melanjutkan studi jenjang 

perguruan tinggi yang dimiliki subjek. 
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Pembahasan  

 Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial orangtua 

dengan motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi pada subjek remaja Desa 

Telang Karya, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara antara 

dukungan sosial orangtua dengan motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi 

pada subjek remaja Desa Telang Karya. Berdasarkan hasil uji perhitungan korelasi, 

keduanya memiliki r sebesar 0,555 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) yang 

berarti kedua variabel yaitu antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi memiliki hubungan yang positif. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setyorini (2012) yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi belajar 

siswa SD Sidorejo Lor 1 Salatiga. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

saturation sampling dengan subjek penelitian 120 siswa-siswi SD Sidorejo Lor 1 

Salatiga. Variabel dukungan sosial diukur dengan menggunakan skala dukungan 

sosial orangtua yang berjumlah 30 item dan variabel motivasi belajar diukur dengan 

menggunakan skala motivasi belajar yang terdiri dari 28 item. Analisis data dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Pearson Product Moment dan diperoleh r 

=0,637 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05). Hasil penelitian menunjukan ada 

hubungan positif signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi belajar 

siswa SD Sidorejo Lor 1 Salatiga. 
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 Dalam dunia pendidikan formal, dukungan sosial orangtua merupakan salah 

satu faktor penting yang dapat memberikan dorongan atau semangat dan gairah pada 

subjek untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal melalui peran aktifnya dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Zimmerman (dalam Duckwort, dkk., 2009) 

menegaskan bahwa subjek yang memperoleh dukungan dari orangtuanya adalah 

mereka yang secara aktif mampu mengatur tindakan, cara berpikir, dan memiliki 

dorongan untuk belajar. Keaktifan subjek merupakan keterlibatan subjek dalam 

bentuk sikap, pikiran, dan keaktifan dalam pembelajaran guna menunjang 

keberhasilan dalam belajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut (Kusuma 

& Aisyah, 2012). Untuk menampilkan hal tersebut, subjek harus mampu mengatur 

dirinya sebaik mungkin dalam belajar, sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang 

maksimal. Maka dengan dukungan sosial orangtua akan dapat menyadari dan 

mengaplikasikan kemampuan diri dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan 

prestasi yang diinginkan. Dari uraian di atas, penulis dapat mengatakan bahwa 

semakin tinggi dukungan sosial orangtua yang ada pada diri subjek, maka tinggi pula 

motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi.  

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, diperoleh data 

bahwa dukungan sosial orangtua sebesar 60,92% yang berada pada kategori rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja desa Telang Karya memperoleh 

dukungan yang kurang baik. Pada motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan 

tinggi pada subjek remaja Desa Telang Karya sebesar 63,22% yang berada pada 
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kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki 

motivasi yang cukup baik. 

 Besarnya sumbangan efektif dukungan sosial orangtua terhadap motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi sebesar 30.25%, dengan demikian 

terdapat  faktor lain yang berhubungan dengan motivasi melanjutkan studi jenjang 

perguruan tinggi sebesar 69,75%. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kecerdasan, 

kondisi sosial dan ekonomi orangtua, minat dan perhatian, bakat, lingkungan, cita-

cita, kondisi siswa, dan prestasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial 

orangtua merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

orangtua memberikan kontribusi terhadap motivasi melanjutkan studi jenjang 

perguruan tinggi sehingga nampak jelas bahwa antara dukungan sosial orangtua 

mempunyai hubungan yang positif dengan motivasi melanjutkan studi jenjang 

perguruan tinggi pada subjek remaja Desa Telang Karya. 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Koefisien korelasi antara dukungan sosial orangtua dengan motivasi 

melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi pada remaja desa Telang 

Karya adalah sebesar 0,555 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05). Nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima. Ini berarti ada hubungan positif yang signifikansi antara 

dukungan sosial orangtua dengan motivasi melanjutkan studi jenjang 

perguruan tinggi pada remaja desa Telang Karya. 

2. Sebagian besar subjek (60,92%) memiliki tingkat dukungan sosial 

orangtua berada pada kategori rendah dan sebagian besar subjek (63,22%) 

memiliki motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi pada remaja 

desa Telang Karya berada pada kategori sedang.  

Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diketahui, maka penulis 

mengajukan saran kebeberapa pihak yaitu :  

1. Bagi Orangtua.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial orangtua remaja 

dalam motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi berada pada 
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kategori rendah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi, yaitu dengan cara 

meningkatkan dukungan sosial orangtua pada diri masing-masing remaja. 

Para orangtua remaja diharapkan dapat memberikan Attachment (kasih 

sayang/kelekatan) sehingga membuat anak merasa aman, Sosial 

integration (integrasi sosial) yang membuat anak dalam hal ini remaja 

menjadi bagian dari keluarga, Reasurance of worth 

(penghargaan/pengakuan), yang dapat dilakukan orangtua dengan 

memberi pengakuan akan kompetensi dan kemampuan anak, Reliable 

alliance (ikatan/hubungan yang dapat diandalkan), seperti kepastian atau 

jaminan bahwa anak dapat mengharapkan orangtua untuk membantu 

dalam semua keadaan, Guidance (bimbingan) yang berupa nasehat dan 

pemberian informasi oleh orangtua kepada anak, dan Opportunity for 

nurturance (kemungkinan dibantu) yang merupakan perasaan anak akan 

tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak. 

2.  Bagi Keluarga dan guru.  

Bagi keluarga diharapkan mampu memberikan dukungan bagi anaknya 

khususnya dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 

Di sekolah, guru dan pihak sekolah dapat memberikan seminar, 

penyuluhan, atau workshop kepada orangtua tentang pentingnya 

memberikan dukungan sosial untuk anak-anak mereka, pihak sekolah dan 
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guru disarankan dapat membuat suatu acara atau kegiatan yang 

didalamnya memaparkan bagian, tanggung jawab serta peranan orangtua 

yang memegang peranan penting dalam memotivasi anak-anaknya 

sehingga remaja yang ada di desa ini memiliki motivasi untuk melanjutkan 

studi jenjang perguruan tinggi. 

3.  Bagi peneliti selanjutnya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada faktor lain di luar 

dukungan sosial orangtua yang memengaruhi motivasi melanjutkan studi 

jenjang perguruan tinggi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti 

lebih lanjut penelitian ini dengan mengembangkan variabel-variabel lain 

seperti status pendidikan orangtua, pandangan orangtua mengenai 

pendidikan, juga dampak atau manfaat pendidikan yang dirasakan 

orangtua, sehingga terungkap faktor-faktor yang memengaruhi motivasi 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi.  
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