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ABSTRAK

Amin Suprapto. (2007). Minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III
Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo. Skripsi.
Jurusan Tenik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang berorientasi
pada dunia kerja dan salah satu tujuannya memberikan bekal siap kerja kepada siswa
sebagai tenaga kerja yang terampil tingkat menengah sesuai dengan persyaratan yang
dituntut oleh dunia kerja. Dimana lulusan Sekolah Menengah Kejuruan  juga dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya atau
bahkan jurusan yang lain, dengan harapan lebih bisa mengembangkan diri sehingga
mampu bersaing menghadapi ketatnya persaingan di era global. Bertolak dari
pemikiran tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “minat masuk
perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada
SMK di Purworejo”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan
mengetahui seberapa besar minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III
Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo.

Dalam penelitian ini jumlah populasi siswa kelas III Program Keahlian Teknik
Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo Tahun Ajaran 2006/2007 dengan jumlah
379 siswa yang terbagi dalam 7 SMK. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik Proporsional Area Random Sampling. Dalam penelitian ini
peneliti mengambil sampel yang ada sebesar 25% dari jumlah populasi yang ada
maka jumlah sempelnya sebanyak 95 siswa.  Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan angket. Sebelum instrumen penelitian digunakan,
dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah data diperoleh maka
dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif prosentase.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase minat masuk perguruan
tinggi bagi siswa kelas III program keahlian teknik instalasi listrik pada SMK di
Purworejo yang masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 4.2 %, kategori tinggi
sebesar 73.7 % dan kategori sedang sebesar 22.1 %.  Hal ini berarti bahwa minat
masuk perguruan tinggi siswa masuk dalam kategori tinggi. Ada indikator yang
mempunyai rata-rata prosentase sangat rendah yaitu indikator keinginan memperoleh
pekerjaan yang lebih tinggi (dari dalam diri siswa) sebesar 19.42 %, indikator
pemberian wawasan pendidikan (lingkungan keluarga) sebesar 13.67 % dan
indikator teman (lingkungan sekolah) sebesar 19,25 %.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah siswa yang mempunyai
minat masuk perguruan tinggi, alangkah baiknya sebelum lulus siswa mencari
informasi sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi yang ada. Orang tua
hendaknya memberikan perhatian dan wawasan tentang pendidikan guna masa depan
anaknya yang disesuaikan dengan keadaan sosial masing-masing keluarga.
Komponen sekolah diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap
siswa yang mempunyai minat masuk perguruan tinggi dengan memberikan gambaran
atau pengarahan tentang perguruan tinggi, salah satunya dengan membina kerjasama
dengan perguruan tinggi
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BAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang tertuang dalam

pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka pendidikan di

Indonesia perlu selalu ditingkatkan. Semakin ketatnya persaingan di era global dan

tuntutan persaingan di dunia kerja, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang

mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas

pembangunan bangsa. Kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang sangat

tergantung pada mutu pendidikan generasi muda saat ini. Kualitas sumbar daya

manusia dipandang sebagai salah faktor kunci dalam era perdagangan bebas.

Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap mental dan jiwa yang selalu

berkarya merupakan faktor kunci dalam perdagangan bebas. Kualitas sumber daya

manusia tersebut, salah satunya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Sebagai

langkah implementasi awal pemerintah pada tahun 1994 yang lalu telah menetapkan

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang berorientasi

pada dunia kerja dan salah satu tujuannya memberikan bekal siap kerja kepada siswa

sebagai tenaga kerja yang terampil tingkat menengah sesuai dengan persyaratan yang

dituntut oleh dunia kerja. Kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah menengah

kejuruan diarahkan untuk membentuk kemampuan siswa dalam mengembangkan

perolehan belajarnya baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan tata nilai

maupun pada aspek sikap guna menunjang pengembangan potensinya (Kep.
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Mendikbud No. 080/U/1993). Dengan melihat PP No 56 Tahun 1999 lulusan

Sekolah Menengah Kejuruan  juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya atau bahkan jurusan yang lain, dengan

harapan lebih bisa mengembangkan diri sehingga mampu bersaing menghadapi

ketatnya persaingan di era global.

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan akademik, dan atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan atau

kesenian (UU RI, No. 2 Tahun 1989). Sesuai dengan konsep tersebut sebenarnya

pendidikan di Perguruan tinggi dalam masa sekarang ini sangat diperlukan dalam

menghadapi era perdagangan bebas dimana persaingan dalam memasuki dunia kerja

sangat ketat. Ini tercermin dari kebanyakan lulusan perguruan tinggi dapat menjadi

tenaga profesional yang banyak dibutuhkan di dunia industri disamping itu tidak

jarang dari lulusannya mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Informasi-informasi seperti yang dikemukakan di atas, dapat dijadikan sebagai

informasi yang penting bagi siswa SMK yang nantinya akan melanjutkan jenjang

pendidikannya di perguruan tinggi, sehingga diharapkan siswa mendapat gambaran

yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginannnya. Hal ini sangat

diperlukan untuk membangkitkan minat siswa yang nantinya ingin melanjutkan

pendidikan di perguruan tinggi yang menjadi pilihannya, dengan adanya minat serta

faktor lainnya yang mendukung maka pilihan itu akan menjadi pilihan yang betul-

betul terbaik untuk dirinya.
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Berdasarkan hasil penelitian Ayana Irawati (2004) tentang masalah “hubungan

antara keadaan sosial ekonomi orang tua dengan minat melanjutkan keperguruan

tinggi siswa kelas 3 program keahlian tektil SMK N 2 Jepara” Menunjukkan bahwa

prosentase minat melanjutkan ke perguruan tinggi dengan kategori sangat tinggi

adalah 2,9 %, kategori tinggi adalah 70,6 %, kategori sedang adalah 20,6 %, dan

kategori rendah adalah 5,9 %. Artinya sebagian besar siswa kelas 3 program keahlian

tektil SMK N 2 Jepara mempunyai minat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Penelitian yang dilakukan Ayana Irawati, tentu berbeda kondisinya (hasil) jika

dilakukan di daerah purworejo. Menurut hasil observasi pendahuluan yang penulis

lakukan di daerah Purworejo ada suatu fenomena, dimana animo atau minat siswa

lulusan SMP atau MTS dikota Purworejo untuk memilih SMK sebagai alternatif

untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya semakin meningkat. Disamping

itu kesadaran masyarakat kota purworejo terhadap keberadaan SMK sebagai salah

satu lembaga yang mampu meluluskan siswa yang siap kerja juga semakin

meningkat. Sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian tentang minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo, di samping itu domosili penulis berada di purworejo, sehingga

dimungkinkan mudah untuk mendapatkan data penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya penelitian tentang “minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo”, penting dan menarik untuk dilaksanakan.
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B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi berbagai

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar minat siswa SMK masuk perguruan tinggi?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat siswa SMK masuk perguruan

tinggi?

3. Sejauhmana hubungan minat siswa SMK masuk perguruan tinggi dengan

motivasi belajar?

4. Sejauhmana hubungan minat siswa SMK masuk perguruan tinggi dengan prestasi

belajar?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya hal yang terkait seperti diuraikan dalam identifikasi

permasalahan dan karena keterbatasan yang ada maka dalam penelitian ini

permasalahan tersebut dibatasi pada permasalahan 1 dan permasalahan 2 yaitu

permasalahan seberapa besar minat siswa SMK masuk perguruan tinggi dan

permasalahan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh dengan minat masuk ke

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada

SMK di Purworejo, yaitu pada faktor keinginan dari dalam diri anak, lingkungan

keluarga dan lingkungan sekolah.

Dipilihnya lingkungan keluarga sebagai faktor yang berkaitan dengan minat

masuk perguruan tinggi siswa SMK karena lingkungan keluarga merupakan

lingkungan  dimana anak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang pertama

yaitu orang tua sebagai pendidik sehingga orang tua banyak berpengaruh dalam sikap
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siswa. Lingkungan sekolah dipilih sebagai faktor yang berkaitan dengan minat

masuk perguruan tinggi karena lingkungan sekolah merupakan lingkungan dimana

siswa mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta mendapat gambaran

kemana setelah selesai studi nanti akan langsung terjun ke dunia kerja atau tidak

menutup kemungkinan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui

seberapa besar minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian

Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian  ini, manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Secara Teoritis

a. Merupakan pembuktian dari teori-teori yang sudah ada.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang

mempunyai obyek penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak sekolah agar dapat meningkatkan perannya dalam mengarahkan

siswa-siswa kelas III apakah langsung bekerja atau tidak menutup

kemungkinan melanjutkan ke perguruan tinggi atas inisiatif siswa setelah

selesai studi.
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b. Bagi orang tua, agar dapat memberikan bimbingan dan dorongan motifasi bila

putra-putrinya mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi dengan bekerjasama dengan pihak sekolah.

F. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat terarah sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan

yang diharapkan, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut

1. Minat masuk perguruan tinggi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia minat berarti kesukaan

(kecenderungan hati) kepada sesuatu, keinginan. Perguruan tinggi merupakan

kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, dan atau

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu

pengetahuan teknologi dan atau kesenian (UU RI, No. 2 Tahun 1989). Jadi yang

dimaksud adalah adanya kesukaan atau keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi

yang merupakan lanjutan sekolah menengah

2. Siswa program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik adalah program keahlian yang

mempelajari rangkaian dari beberapa komponen atau bahan listrik yang dihubungkan

antara komponen yang satu dengan komponen yang lain yang mempunyai tujuan

tertentu. Jadi yang dimaksud adalah sempel penelitian terhadap minat masuk

perguruan tinggi diambilkan hanya dari siswa yang mengambil program keahlian

Teknik Instalasi Listrik pada SMK yang ada di Purworejo.
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3. Pada SMK di Purworejo

Menurut pasal 18 UU RI No.20 Th 2003 SMK adalah lanjutan pendidikan

menengah pertama yang sederajat dengan Sekolah menengah umum (SMU) dan

Madrasah Aliyah (MA). Kabupaten merupakan suatu bentuk pemerintahan daerah

dibawah propinsi. Purworejo merupakan nama salah satu kabupaten yang ada di

pripinsi jawa tengah. Jadi yang dimaksud adalah Beberapa SMK yang memiliki

program keahlian Teknik Instalasi listrik yang ada di Purworejo

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal,

bagian inti, dan bagian akhir skripsi.

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini memuat judul, halaman pengesahan, motto, persembahan,

kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB 1     PENDAHULUAN

Memuat gambaran singkat tentang isi skripsi dan membahas tentang

latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB 2    KAJIAN  TEORI

Berisi minat masuk perguruan tinggi, SMK, perguruan tinggi,

lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan kerangka

berfikir.
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BAB 3    METODE PENELITIAN

Berisi tentang populasi, sampel, tempat dan waktu penelitian, variabel

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB 4    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan

analisis deskriptif prosentase,  pembahasan dan keterbatasan masalah.

BAB 5    PENUTUP

Bagian penutup ini memuat simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir ini berupa daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku

sumber data literatur lainnya yang digunakan, dan lampiran-lampiran lainnya.
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BAB 2

KAJIAN  TEORI

A. Minat

1.  Pengertian Minat

Arti minat Menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti kesukaan

(kecenderungan hati) kepada sesuatu, keinginan.  Menurut Mulyasa (2003: 39) minat

(interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Sedangkan menurut Winkel (1984: 25) minat adalah kecenderungan yang menetap

dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang

berkecimpung dalam bidang itu. Sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk

mengetahui dan mempelajari obyek yang diinginkan itu sebagai wawasan

pengetahuan bagi dirinya, orang tersebut akan melakukan tindakan yang nyata untuk

mengetahui dan memepelajari dari sesuatu yang diinginkannya itu sebagai

kebutuhannya. Oleh karena itu, minat atau disebut juga  keinginan seseorang

terhadap sesuatu yang ia cita-citakan, merupakan hasil kesesuaian antara kondisi dan

situasi dengan kebutuhan yang ia harapkan.

Berdasarkan dua  definisi di atas tentang minat maka disimpulkan bahwa minat

merupakan suatu keinginan yang cenderung menetap pada diri seseorang untuk

mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai kebutuhannya, kemudian

dilanjutkan untuk diwujudkan dalam tindakan yang nyata dengan adanya perhatian

pada obyek yang diinginkannya itu untuk mencari informasi sebagai wawasan bagi

dirinya. Demikian halnya dengan siswa SMK khususnya kelas III yang berminat

untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu ketika keinginan tersebut ada dan
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menetap pada diri siswa SMK untuk masuk ke perguruan tinggi, maka timbulah rasa

ingin mengetahui tentang obyek yang dibutuhkannya itu dikaitkan dengan cita-

citanya dimasa yang akan datang.

Melihat bahwa adanya minat pada diri seseorang tidak terbentuk secara tiba-

tiba, akan tetapi terbentuk melalui proses yang dilakukannya. Ini berarti bahwa minat

pada diri seseorang tidak hanya terbentuk dari dirinya akan tetapi ada pengaruh juga

dari luar dirinya termasuk lingkungan.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan minat

Minat dapat berkembang dan berubah dengan pengalaman-pengalaman yang

membentuk mental individu. Faktor-faktor yamng berhubungan dengan minat

dibedakan menjadi bebera[pa faktor sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan minat

Secara alami faktor-faktor yang menimbulkan minat sebagai berikut :

a) Faktor motif  social

Minat dapat timbul dengan adanya motifasi dan keinginan tertentu dari

lingkungan sosialnya. Seseorang akan melakukuan sesuatu dengan maksud

agar mendapat respon.

b) faktor Emosi

Minat berhubungan dengan perasaan dan emosi. Suksesnya pelaksanaan

sesuatu kegiatan membuat perasaan senang dan semangat untuk melakukan

kegiatan yang serupa, Sebaliknya kegagalan akan menurunkan minat atau

malah sebaliknya menambah minat.
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c) Faktor lingkungan

Adalah faktor yang dapat memunculkan minat yang berasal dari keadaan

sekitar seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah.

2. Faktor-faktor yang dapat menurunkan minat antara lain:

Secara alami faktor-faktor yang dapat menurunkan minat sebagai berikut :

a. Faktor ketidakcocokan

Minat seseorang terhadap sesuatu hal akan berkembang jika hal tersebut

menarik dan sesuai dengan dirinya dan minat tersebut akan turun apabila

tidak sesuai dengan dirinya.

b. Faktor kebosanan

Melakukan suatu aktifitas secara terus menerus secara monoton akan

membosankan, hal ini dapat menyebabkan menurunnya minat.

c. Faktor kelelahan

Orang yang karena minatnya terhadap sesuatu aktivitas, akan melakukan

aktivitas tersebut dengan tidak memperhatikan batas waktu kerja. Hal ini

dapat mengakibatkan kelelahan. Orang yang lelah akan malas melakukan

pekerjaan.

3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat antara lain:

Ditinjau dari segi minat masuk perguruan tinggi, faktor-faktor yang

mempengaruhi minat masuk perguruan tinggi sebagai berikut :
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a. Motivasi dan cita-cita.

Sebelum timbul minat terdapat motif dan mativasi. Motif adalah

penggerak dari dalam diri seseorang untuk malakukan aktivitas-aktivitas

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi adalah suatu

pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan

tingkah laku terhadap suatu tujuan. Pada umumnya motivasi instrinsik lebih

kuat dan lebih baik dari pada motivasi ekstrinsik. Dorongan atau keinginan

untuk mencapai sesuatu dapat menimbulkan minat masuk perguruan tinggi.

b. Kemauan

Kemauan adalah suatu kegiatan rohaniah yang menyebabkan seorang

manusia sanggup melakukan berbagai tindakan yang perlu untuk mencapai

tujuan tertentu. Pada saat ada kemauan dari siswa untuk masuk perguruan tinggi

maka siswa tersebut akan berusaha mencapai tujuan tersebut.

c. Ketertarikan

Ketertarikan adalah suatu perasaan senang, terpikat, menaruh minat kepada

sesuatu. Pada saat ada ketertarikan dari siswa untuk masuk perguruan tinggi

maka siswa tersebut mempunyai minat untuk masuk perguruan tinggi.

d. Lingkungan

Arti lingkungan menurut Sartain yang dikutip Ngalim Purwanto (2003: 72)

bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah meliputi semua kondisi dalam

dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi perilaku kita,

pertumbuhan, perkembangan kita kecuali gen-gen. Sedangkan arti lingkungan

menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1991: 64) merupakan situasi di sekitar
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kita bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada diluar individu.

Sebagaimana pula yang dinyatakan oleh Wiji Suwarno (2006: 39) bahwa

lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses

pendidikan, dimana lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga,

sekolah dan masyarakat.

Sedangkan yang diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1991:

65) tentang lingkungan sosial meliputi bentuk hubungan antara manusia satu

dengan yang lainnya. Sehingga lingkungan sosial berpengaruh ketika

berhubungan dengan sesama manusia, misalnya dalam lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan di masyarakat, sebagaimana

pengaruh lingkungan sosial yang secara langsung.

d.1. Lingkungan Keluarga

Arti keluarga menurut K. H. Dewantara yang dikutip oleh Abu Ahmadi

dan Nur Uhbiyati (1991: 176) secara etimologi berasal dari kata "kawula" yang

berarti abdi atau hamba, dan "warga" yang berarti anggota. Dengan demikian

sebagai abdi wajiblah seseorang menyerahkan segala kepentingan-

kepentingannya kepada keluarganya dan "anggota" berhak untuk mengurus

segala kepentingan di dalam keluarganya. Kemudian menurut Abu Ahmadi

dan Nur Uhbiyati (1991: 180) ditinjau dari ilmu sosiologi, keluarga adalah

bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh

suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu dan anak.

Dari pengertian di atas tentang keluarga, yakni didalamnya memiliki

ikatan darah (satu keturunan), yakni terdiri dari ayah, ibu sebagai orangtua dan
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anak, dimana anak sebagai anggota keluarga dan orangtua sebagai pemimpin

keluarga (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1991: 190). Maka dalam hubungan

orangtua dan anak merupakan proses berlangsungnya pendidikan yang secara

langsung terjadi di lingkungan keluarga. Berkaitan dengan pendidikan di

lingkungan keluarga, menurut Wiji Suwarno (2006: 42) menyatakan bahwa

keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama.

Bahwa proses pendidikan di lingkungan keluarga dapat mempengaruhi

kepribadian anak sebagai anak didik di dalam anggota keluarga. Karena orang

tua adalah sebagai orang dewasa yang mendidik anak-anak di lingkungan

keluarga di rumah Maka menjadi faktor penting bagi orang tua terhadap

perkembangan kedewasaan anak untuk memahami tentang pribadi anak

sebagai individu yang tumbuh dan berkembang, melalui perhatian orangtua

terhadap masa depan anak, dengan pemberian wawasan terutama tentang

pendidikan, sehingga adanya harapan orangtua terhadap anak untuk diarahkan

sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial yang sedang berlangsung.

Orang tua merupakan pendidik pertama dan sebagai tumpuan dalam

bimbingan kasih sayang yang utama. Maka orang tualah yang banyak

memberikan pengaruh dan warna kepribadian terhadap seorang anak. Dengan

demikian mengingat pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga, maka

pengaruh di lingkungan keluarga terhadap anak dapat mempengaruhi apa yang

diminati oleh anak.
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d.2. Lingkungan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdiri dari guru sebagai

pendidik dan siswa sebagai anak didik (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1991:

26). Sedangkan menurut wiji Suwarno (2006: 42) sekolah adalah lembaga

pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara

sistematis, berencana, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pendidik yang

profesional, dengan program yang dituangkan kedalam kurikulum tertentu

yang diikuti oleh peserta didik pada setiap jenjang tertentu, mulai dari kanak-

kanak sampai pendidikan tinggi.

Proses pendidikan terhadap siswa di sekolah menjadi tanggung jawab

guru. Pendidikan di sekolah berperan membantu orang tua di lingkungan

keluarga dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik yang dibawa dari

keluarganya. Jadi pada dasarnya yang berpengaruh terhadap perkembangan

siswa yaitu proses pendidikan di sekolah yang digunakan sebagai bekal untuk

diterapkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Seorang guru dalam

proses pendidikan juga dapat memberikan motifasi dan dorongan terhadap

siswa dalam menumbuhkan minatnya

Sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal di sekolah maka

secara langsung seorang guru telah menerima kepercayaan dari masyarakat

untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan. Jabatan seorang

pendidik adalah suatu tugas yang mulia, karena guru merupakan panutan

semua orang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi yang dibutuhkan

orang pada dasarnya adalah kearah pengembangan kualitas SDM yang
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berguna. Oleh karena itu peran seorang guru dalam kehidupan sehari-hari

sangat menentukan bagi kelangsungan hidup anak didik (siswa) dalam proses

pendidikan.

e. Teman

Pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya..

Sesuai dengan perkembangannya, siswa senang membuat kelompok bergaul

dengan kelompok yang disenangi. Bila teman pergaulannya memiliki minat

masuk perguruan tinggi, maka minat temannya tersebut akan mempengaruhi

dirinya dalam masuk perguruan tinggi.

f. Saudara

Saudara juga mempunyai pengaruh terhadap minat masuk  perguruan tinggi.

Misalkan saudaranya ada yang lulusan perguruan tinggi dan sekarang sudah

mempunyai pekerjaan yang mapan pasti saudara yang lain akan berusaha

mengikuti jejaknya.

g. Kondisi sekolah

Kondisi sekolah juga dapat mempengaruhi siswa minat untuk masuk

perguruan tinggi, seperti hubungan kerjasama yang dibina dengan salah satu

atau beberapa dari perguruan tinggi yang ada juga akan ada pengaruh terhadap

siswa dengan memberikan pengarahan dari wakil perguruan tinggi yang ada.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi besarnya minat yang timbul dari diri

seseorang terhadap suatu obyek sehingga masing-masing faktor tersebut memiliki

peran yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada kalanya salah satu

faktor sangat dominan di dalam meningkatkan minat seseorang, sedangkan faktor
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yang lain tidak terlalu dominan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi masing-masing

individu yang tentunya antara individu yang satu dengan yang lain berbeda.

4.  Pentingnya Minat

Minat merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan seseorang.

Pada semua usia, minat memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dan

mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap. Seseorang biasa menjadi

malas, enggan mengerjakan sesuatu ketika ia tidak berminat terhadap kegiatan

tersebut. Pentingnya keberadaan minat pada diri manusia adalah karena minat

merupakan sumber motifasi yang kuat, ia menjadi faktor pendorong untuk

melakukan sesuatu. Minat menambah kegembiraan pada setiap kegiatan yang

ditekuni seseorang sehingga akan jauh lebih menyenangkan.

Dalam minat terkandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya sesuatu yang memberi stimulas

2. Adanya kesediaan jiwa  yang menerima stimulus.

3. Berlangsungnya dalam waktu  yang cukup lama.

Anak yang berminat terhadap sesuatu hal akan berusaha lebih keras untuk

belajar dibandingkan dengan anak yang kurang berminat, artinya anak yang berminat

masuk perguruan tinggi akan berusaha lebih keras dalam hal belajar dan mencari

informasi-informasi mengenai perguruan tinggi dari pada anak yang tidak memiliki

minat masuk perguruan tinggi.
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B. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK yang dalam deskripsi teoritik ini adalah kelompok teknologi dan industri.

Menurut pasal 18 UU RI No.20 Th 2003 SMK adalah lanjutan pendidikan dasar

yang sederajat dengan Sekolah menengah umum (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA).

Didalam pasal ini juga terkandung tujuan dari pendidikan tinggi, tujuannya adalah

sebagai berikut:

1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian.

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyatakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dari tujuan di atas hahwa tanggung jawab dari SMK sebagai pendidikan

formal, bila ditinjau dari segi keilmuannya dalam proses pendidikan di SMK lebih

diutamakan pada pengembangan kompetensi siswa yang diarahkan untuk

melaksanakan jenis pekerjaan tertentu dan menyiapkan siswa untuk memasuki dunia

kerja. Juga tidak menutup kemungkinan bagi para lulusan siswa SMK untuk

mengembangkan diri, artinya setelah lulus SMK siswa dapat mempraktekkan dan

mengembangkan keterampilan kejuruannya didunia kerja yang telah diperoleh di

pendidikan SMK, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

sesuai dengan kejuruannya atau bahkan jurusan yang lain.
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Orangtua dan guru akan menghadapi anak sebagai individu yang sedang

berkembang, artinya bahwa seorang siswa khususnya ditingkat SMK selain bekerja

sebagai pilihannya setelah mereka lulus, juga tidak menutup kemungkinan punya

alternatif lain untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai

dengan kejuruannya atau bahkan jurusan yang lain. Dan tentunya dalam rangka

menentukan pilihannya tersebut masih perlu disertai adanya bimbingan, sebagai

faktor pendorong atau motivasi untuk menumbuhkan dan meneguhkan minatnya

masuk ke perguruan tinggi, agar sesuai kemampuan dan cita-citanya. Oleh karena itu

dari uraian di atas, bahwa siswa SMK selain bekerja juga berpotensi untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu masuk ke perguruan

tinggi. Dalam hal ini, tentunya yang memiliki peluang untuk segera mengakhiri

program pendidikan di SMK adalah siswa kelas III.

C. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal karena

memiliki program yang telah direncanakan dengan jelas dan teratur, serta ditetapkan

secara resmi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia,

sehingga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi merupakan suatu harapan dari

orang tua dan masyarakat untuk menjadi manusia yang berguna bagi kehidupan

bangsa dan negara.

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan akademik, dan atau profesional yang dapat menerapkan,
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mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan atau

kesenian (UU RI, No. 2 Tahun 1989).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perguruan tinggi adalah

kelanjutan pendidikan menengah dengan artian seseorang dapat masuk ke perguruan

tinggi setelah melalui jenjang pendidikan menengah.

Juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP RI No. 60 Tahun 1999) pasal

2 tentang pendidikan tinggi, bahwa perguruan tinggi sebagai sub sistem pendidikan

nasional mempunyai misi, yaitu;

1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik/profesisonal yang dapat menerapkan, mengembangkan,

dan menciptakan iptek.

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEK serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan taraf  kehidupan masyarakat dan

memperkaya kebudayaan nasional.

D. Kerangka Berfikir

Seorang anak atau siswa mau melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi

biasanya akan diawali adanya minat di dalam dirinya. Minat ini tidak timbul dengan

sendirinya tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang

mempengaruhinya, baik faktor instrinsik maupun ekstrinsik. Faktor instrinsik akan

timbul dengan sendirimya tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor

ekstrinsik adalah faktor-faktor yang timbul karena adanya pengaruh dari luar dirinya.

Faktor-faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi minat masuk perguruan tinggi

diantaranya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
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Dengan adanya minat untuk masuk perguruan tinggi akan menjadikan

seseorang lebih giat mencari dan memanfaatkan peluang untuk dapat masuk

perguruan tinggi dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam sebuah penelitian tidak boleh diabaikan. Ketetapan menggunakan

metode turut serta menetukan keberhasilan penelitian yang dilakukan, melalui

metode penelitian ini akan diperoleh data yang lengkap dan tepat.

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang dapat dipertanggung

jawabkan kebenarannya agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Metode yang

dipilih dan yang digunakan harus sesuai dengan obyek dan tujuan penelitian. Dimana

obyek dalam penelitian ini adalah minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III

Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo.

A. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108), populasi adalah keseluruhan subyek

penelitian. sedangkan menurut Sudjana (1996:6) Populasi adalah totalitas semua nilai

yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif atau kualitatif

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas

yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah

jumlah keseluruhan dari subyek yang akan diteliti dalam penelitian.

Berdasar pendapat diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo

tahun ajaran 2006/2007 sebanyak 379 siswa yang tersebar dalam 7 SMK.

Dasar pertimbangan dipilihnya kelas III sebagai populasi dalam penelitian ini

adalah (1) mereka akan segera lulus, (2) sudah dapat menentukan sikap, apakah akan
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langsung terjun ke dunia kerja atau tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan

studi ke perguruan tinggi setelah lulus nanti.

Tabel 1 Data jumlah siswa kelas III Teknik Instalasi Listrik pada SMK di
Purworejo.

No Nama SMK Jumlah Siswa

1

2

3

4

5

6

7

SMK N 1 Purworejo

SMK Pembaharuan Purworejo

SMK Institut Indonesia Kutoarjo

SMK YPT Purworejo

SMK TKM Purworejo

SMK YPP Purworejo

SMK Yepeka Purworejo

36

23

92

22

72

125

9

 Jumlah 379

Sumber : Data Depdiknas SMK Negeri / Swasta Kabupaten Purworejo
tahun ajaran 2006/207

B. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil-wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi

Arikunto, 2002:109). Sedangkan menurut Sudjana (1996:6) sampel adalah sebagian

yang diambil dari populasi. Pengambilan sampel harus benar-benar mewakili

populasi yang ada, karena syarat utama agar dapat ditarik suatu generalisasi adalah

bahwa sampel yang diambil dalam penelitian harus menjadi cermin populasi. Itulah

sebabnya sampel dari populasi memerlukan teknik tersendiri sehingga sampel yang

diambil dapat mewakili populasi. Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah

sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk dijadikan responden dalam

penelitian.
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Menurut Suharsimi Arikunto (2002:112), jika populasinya besar atau lebih dari

100 maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya

dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data.

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk penelitian yang

resikonya besar, tentu saja sampelnya lebih besar akan lebih baik.

4. Data yang akan diambil adalah homogen sehingga perlu diambil sampel.

Jumlah populasi siswa program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo sebanyak 379 siswa. Bila peneliti mengambil sampel yang ada sebesar

25% dari jumlah populasi yang ada maka jumlah sampelnya sebanyak 95 siswa.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Proporsional Area

Random Sampling.

Jumlah populasi siswa SMK sebanyak 379 siswa bila pengambilan sampel

sebesar 25% dari jumlah populasi yang ada maka jumlah sampelnya dapat dihitung

sebagai berikut .

SMK N 1 Purworejo 9%2536 =x

SMK Pembaharuan Purworejo 675.5%2523 ==x

SMK Institut Indonesia Kutoarjo 23%2592 =x

SMK YPT Purworejo 65.5%2522 ==x

SMK TKM Purworejo 18%2572 =x

SMK YPP Purworejo 3125.31%25125 ==x

SMK Yepeka Purworejo 225.2%259 ==x
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C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Purworejo. Adapun penelitian ini dilakukan pada

bulan Maret 2007 sampai dengan Juni 2007.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Variabel dalam penelitian

ini menggunakan satu variabel yaitu minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas

III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo. Dalam

variabel minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo, di dalamnya terkandung tiga sub variabel

yaitu sub variabel dari dalam diri siswa (individu), sub variabel lingkungan keluarga

dan sub variabel lingkungan sekolah

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

angket atau kuesioner. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) angket atau

kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia

ketahui. Masih menurut Suharsimi Arikunto (2002: 129) teknik pengumpulan data

dengan menggunakan angket mempunyai beberapa keuntungan, yakni:

1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti.

2) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
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3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing, dan

menurut waktu senggang responden.

4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu.

5) Dapat dibuat standar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan

yang benar-benar sama.

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yakni

angket yang sudah disediakan jawabannya. Responden tinggal memilih salah satu

alternatif jawaban yang disediakan. Dengan angket ini diharapkan dapat diketahui

tentang data diri, pengetahuan dan terutama tentang minat masuk perguruan tinggi

yang dimiliki siswa Program keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo. Penyusunan butir-butir pernyataan dalam angket berpedoman pada

indikator dari variabel penelitian yang dijabarkan kedalam beberapa butir

pernyataan.

Kemudian seperangkat nilai atau angka yang digunakan atau ditetapkan kepada

responden dengan tujuan mengukur minat adalah dengan menggunakan prinsip skala

likert. Skala likert (Muhammad Ali, 1993:79) merupakan skala yang berisi tingkatan

jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap pernyataan  yang dikemukakan

melalui opsi jawaban yang disediakan. Adapun pilihan jawaban yang disediakan

adalah :

1. Jawaban SS  : Sangat setuju

2. Jawaban S  : Setuju

3. Jawaban TS  : Tidak setuju

4. Jawaban STS : Sangat  tidak setuju
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Bobot skor jawaban berkisar 1 sampai 4. Jawaban yang diberikan responden

terhadap pernyataan-pernyataan merupakam proyeksi dari perasaan minatnya. Jadi

semakin tinggi skor semakin besar pula minatnya, sebaliknya semakin kecil skor

makin kecil pula minatnya.

Setelah angket disusun, butir-butir angket tersebut diujicobakan kepada

sejumlah siswa untuk mengetahui Validitas dan Reliabilitas instrumen. Sehingga

dengan kriteria tertentu dapat ditentukan butir instrumen yang dapat digunakan dan

yang tidak dapat digunakan untuk penelitian.

Tabel 2.Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Minat Masuk Perguruan Tinggi Siswa SMK

Variabel N0 Indikator No. Butir

Minat
Masuk
Perguruan
Tinggi

1.

2.

3.

Dari dalam diri (Individu)
• Cita-cita/ keinginan
• Keinginan memperoleh pekerjaan yang

lebih tinggi
• Adanya peluang masuk perguruan tinggi
• Merasa cocok dengan pembelajaran di

perguruan tinggi

Lingkungan keluarga
• Perhatian pada masa depan anak
• Pemberian wawasan pendidikan
• Pendapat tentang perguruan tinggi
• Harapan Orangtua
• Ekonomi keluarga
• Saudara

Lingkungan Sekolah
• Alumnus Sekolah
• Teman
• Kondisi Sekolah
• Pendapat tentang perguruan tinggi
• Harapan Guru

1
3,4,31,32,33,34

5,35,36,37,38,49
6,7,8,9,10

16,39
11,41
13,14,42
15,17,40
18,19
20,21

22,43,44
12,23,45,46
2,24,47,50
25,26,27,28
29,30,48

             Jumlah Pernyataan 50



28

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau keshahihan sesuatu instrumen (Suharsimi, 2002:144). Suatu instrumen yang

valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya jika kevalidan suatu

instrumen rendah menunjukkan bahwa instrumen tersebut kurang valid.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari

variabel yang diteliti secara tepat, yaitu apabila butir-butir yang membentuk

instrumen tidak menyimpang dari fungsi instrumen. Penelitian ini menggunakan

korelasi product moment untuk mencari validitas item yaitu dengan

mengkorelasikan antar butir soal dengan skor total. Kevalidan butir soal

ditunjukkan oleh besarnya r hitung dibanding dengan r tabel product moment.
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Keterangan :

rxy : koefisien korelasi tiap butir soal

N                  : banyaknya anggota kelompok sampel

∑ X                 : jumlah skor tiap butir soal

∑Y                  : jumlah skor total

∑ XY               : jumlah hasil kali x dan y

( )∑ 2X             : jumlah kuadrat skor tiap butir soal

( )∑ 2Y              : jumlah kuadrat skor total
(Suharsimi Arikunto, 2002 : 146)

Hasil perhitungan selanjutnya dikonsultaasikan dengan r tabel pada taraf

signifikan 5 %. Apabila hasil perhitungan r hitung lebih besar dari r tabel maka
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instrumen dikatakan valid, apabila hasil perhitungan r hitung lebih kecildari r tabel

maka instrumen dikatakan tidak valid.

Berdasarkan analisis item diketahui bahwa dari 50 item terdapat 15 item

yang tidak valid, yaitu nomor 3, 25, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 49,

50 karena memiliki harga r hitung < r tabel , besarnya r tabel adalah 0.202 dengann

α = 5 % dengan N = 95. Item yang mempunyai harga r hitung > 0.202 dinyatakan

valid dan item yang mempunyai harga r hitung < 0.202 dinyatakan gugur. Item

instrumen yang gugur tidak diganti dengan item instrumen baru, karena indikator

variabel masih terwakili oleh item instrumen yang valid atau sahih. Dengan

jumlah item yang dapat digunakan untuk penelitian ada sebanyak 35 item, yang

kemudian disusun kembali penomorannya untuk mengambil data penelitian.

Perhitungan analisis selengkapnya terlampir pada lampiran 2.

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah

baik (Suharsimi, 2002:154). Instrumen dikatakan reliabel apabila insrumen

tersebut merupakan ketetapan atau kondisi konsisten artinya jika instrumen

tersebut dikenakan pada obyek yang sama pada waktu yang berbeda hasilnya

akan relatif sama atau tetap.

Instrumen pada penelitian ini berupa angket maka pengujian reliabilitas

akan diukur  dengan menggunakan rumus alpha yaitu:
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Keterangan :

r11 : reabilitas instrumen

k        : banyaknya item

∑ 2
bσ     : jumlah varians butir

∑ 2
1σ     : varians total

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 171)

Berdasarkan uji coba terhadap 95 siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo (N= 95) diperoleh harga r11 sebesar

0.728. Hasil perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan  r tabel

dengan taraf signifikan 5 % pada  N = 95 maka r tabel 0.202. Dengan demikian

instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data

(r11 0.728 > r tabel 0.202). Perhitungan analisis selengkapnya terlampir pada

lampiran 2.

G. Teknik Analisis Data

1. Deskriptif Prosentase

Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh melalui angket yang

disebarkan ke responden telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif prosentase, karena dalam proses

analisis ini data yang terkumpul berupa angka-angka. Langkah-langkah yang

ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah

dsitetapkan

2. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden

3. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :
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%100
N
nP =

Keterangan :

P : Deskipsi prorsentase.

n : Jumlah skor yang diperoleh

N : Jumlah skor ideal (ketetapan nilai x jumlah soal)

(Ali Mohamad, 1984 : 184)

4. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan kategori prosentase

Hasil perhuitungan deskriptif persentase inilah selanjutnya dibandingkan

dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya. Karena skor tertinggi

dari masing-masing item adalah 4 dan skor terendahnya 1, maka dapat dihitung

sebagai berikut :

Persentase maksimal = 100%100% x
4
4

=

Persentase minimal = 25%100% x
4
1

=

Rentang  = 100% - 25% = 75%

Panjang kelas interval = 18,75%
4
%75

=

dasar bagi penentuan kategori prosentase tersebut dengan memanfaatkan

interval prosentase seperti tabel 3 :

Tabel 3. Interval prosentase dan kategori prosentase

Interval prosentase Kategori prosentase

81,25  < % skor < 100
62,50  < % skor < 81,25
43,75  < % skor < 62,50
25,00  < % skor < 43,75

Kurang dari 25 %

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah
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2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka akan lebih mudah dan lancar

bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori

kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka konklusi bisa

diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi

berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan

berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas distribusinya,

apakah pada taraf signifikansi tertentu atau tidak. Pengujian normalitas data

dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-masing

sub variabel penelitian yang meliputi dari dalam siswa (individu) (X1), lingkungan

keluarga (X2) dan lingkungan sekolah (X3) dengan minat masuk perguruan tinggi

(Y). Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-

Smirnof (Santoso 1999:311). Data dianalisis dengan bantuan komputer program

SPSS versi 12 Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan

probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji persamaan selanjutnya adalah uji kolinieritas untuk mengetahui ada

tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model regresi dalam penelitian ini

dapat memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinieritas atau adanya korelasi di

antara variabel bebas (Santosa 1999:293). Pengujian multikolinieritas ini dapat

dilihat dari nilai variance inflatio factor (VIF). Antara variabel bebas dikatakan
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multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10. Uji persyaratan analisis

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 12 for Windows 2000.

3. Analisis Regresi

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda dengan

menggunakan uji parsial.

a. Uji parsial

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi

maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas (X1,  X2, dan

X3) dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer program

SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka

probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis  0,05 maka terdapat hubungan

yang signifikan antara variabel X1 dengan Y setelah variabel X2 dan  X3 dkontrol,

variabel X2 dengan Y setelah variabel X1 dan X3 dikontrol, dan variabel X3 dengan Y

setelah variabel X1 dan X2 dikontrol.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Pengolahan data hasil penelitian dari jawaban yang diperoleh dari responden

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket tentang minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada

SMK di Purworejo berupa data kuantitatif.  Data kuantitatif adalah data yang berupa

angka-angka atau bilangan-bilangan.

Selanjutntya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil

jawaban responden terhadap pertanyaan minat masuk perguruan tinggi bagi siswa

kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo,

dihitung dengan menggunakan analisis statistik dengan rumus deskriptif prosentase.

Hasil prosentase tersebut kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat

deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami

hasil akhir dalam mengkualifikasikan hasil penelitian tersebut.

Gambaran minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian

Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo secara kualitatif berdasarkan data

yang diperoleh dilapangan dan dianalisis dengan deskripsi prosentase seperti pada

lampiran 4 diperoleh hasil seperti disajikan pada diagram batang berikut ini:
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4.2%

73.7%

22.1%

0.0% 0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

MInat  Masuk Perguruan Tinggi Siswa SMK

Gambar 1. Diagram batang minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III
Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo

Gambar 1 menunjukkan sebagian besar siswa kelas III Program Keahlian

Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 73.7 % memiliki minat masuk

perguruan tinggi dalam kategori tinggi, sedangkan 22.1 % memiliki minat masuk

perguruan tinggi dalam kategori sedang dan 4.2 % memiliki minat masuk perguruan

tinggi dalam ketegori sangat tinggi.

Gambaran minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian

Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo dari masing-masing faktor yaitu dari

faktor instrinsik yaitu dari dalam diri anak, dan faktor ekstrinsik yaitu lingkungan

keluarga dan lingkungan sekolah dapat disajikan sebagai berikut:

1. Dari dalam diri anak (instrinsik)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa faktor dari dalam diri anak (instrinsik) yang mendukung minat

masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi

Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran.4 diperoleh rata-rata skor
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sebesar 31.33 dengan prosentase 71,21 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat

dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :

13.68%

68.42%

17.89%

0.00% 0.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Faktor  Individu

Gambar 2. Diagram batang faktor dari dalam diri anak pendukung  minat masuk
perguruan tinggi.

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 68.42 % memiliki

minat masuk perguruan tinggi yang bersumber dari dalam diri anak (instrinsik)

dalam kategori tinggi, sedangkan 17.89 % dalam kategori sedang dan 13.68 %

dalam kategori sangat tinggi.

Ditinjau dari tiap-tiap indikator minat masuk perguruan tinggi bagi siswa

kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo dari

dalam anak (intrinsik) diperoleh hasil sebagai berikut :

1.1. Cita-cita

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator cita-cita yang mendukung minat masuk perguruan
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tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK

di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar 2.67

dengan prosentase 66.67 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari

pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :

9.47%

64.21%

25.26%

0.00% 1.05%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Cita-cita/Keinginan

Gambar 3. Diagram batang dorongan cita-cita

Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 64.21 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan cita-cita masuk dalam

kategori tinggi, sedangkan 25.26 % dalam kategori sedang, 9.47 % dalam

kategori sangat tinggi dan 1.05 % dalam kategori sangat rendah.

1.2. Keinginan memperoleh pekerjaan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator keinginan memperoleh pekerjaan yang mendukung

minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-
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rata skor sebesar 7.77 dengan prosentase 19.42 % dan termasuk kategori Sangat

rendah. Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil

seperti disajikan pada diagram batang berikut ini :

14.7%

53.7%

29.5%

2.1% 0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Keinginan Memperoleh Pekerjaan yang lebih tinggi

Gambar 4. Diagram batang dorongan keinginan memperoleh pekerjaan yang
lebih tinggi.

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 53.7 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan keinginan

memperoleh pekerjaan masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 29.5 % dalam

kategori  sedang, 14.7 % dalam kategori sangat tinggi, dan 2.1 % dalam kategori

rendah.

1.3. Adanya kesempatan masuk perguruan tinggi

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator adanya kesempatan masuk perguruan tinggi yang

mendukung minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran
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4 diperoleh rata-rata skor sebesar 5.53 dengan prosentase 69.17 % dan termasuk

kategori tinggi. Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa

diperoleh hasil seperti disajikan pada diagram batang berikut ini :

27.4%
42.1%

27.4%

2.1% 1.1%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Adanya Kesempatan Masuk PT

Gambar 5. Diagram batang adanya kesempatan masuk perguruan tinggi

Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 42.1 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan adanya kesempatan

masuk perguruan tinggi masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 27.4 % dalam

kategori sedang dan kategori sangat tinggi, 2.1 % dalam kategori rendah dan 2.1

1.1 % dalam kategori sangat rendah.

1.4. Merasa cocok dengan pembelajaran di perguruan tinggi

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator merasa cocok dengan pembelajaran di perguruan

tinggi yang mendukung minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III

Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada

lampiran  4 diperoleh rata-rata skor sebesar 15.37 dengan prosentase 76.83 %
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dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-

masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada diagram batang berikut ini :

36.8%
47.4%

14.7%
0.0% 1.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Merasa Cocok dengan Pembelajaran di PT

Gambar 6. Diagram batang dorongan merasa cocok dengan pembelaran di
perguruan tinggi.

Gambar 6 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 47.4 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan merasa cocok dengan

pembelajaran di perguruan tinggi masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 36.8

% dalam kategori sangat tinggi, 14.7 % dalam kategori sedang dan 1.1 % dalam

kategori sangat rendah.

2. Lingkungan keluarga (ektrinsik)

Berdasarkan hasil analisis deaskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari faktor lingkungan keluarga yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

29.90 dengan prosentase 74.75 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari
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pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada

diagram batang berikut ini :

4.2%

43.2% 49.5%

3.2% 0.0%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Faktor Lingkungan Keluarga

Gambar 7. Diagram batang faktor lingkungan keluarga pendukung minat masuk
perguruan tinggi.

Gambar 7 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 49.5 % memiliki

minat masuk perguruan tinggi yang bersumber dari lingkungan keluarga dalam

kategori sedang, sedangkan 43.2 % dalam kategori tinggi, 4.2 % dalam kategori

sangat tinggi dan 3.2 % dalam kategori rendah.

Ditinjau dari tiap-tiap indikator minat masuk perguruan tinggi bagi siswa

kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo dari

lingkungan keluarga diperoleh hasil sebagai berikut:

2.1. Perhatian pada masa depan anak

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator perhatian pada masa depan anak yang mendukung

minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-
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rata skor sebesar 4.73 dengan prosentase 59.17 % dan termasuk kategori

sedang. Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil

seperti disajikan pada diagram batang berikut ini :

16.84%
25.26%

50.53%

6.32%
1.05%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Perhatian pada masa depan anak

Gambar 8. Diagram batang perhatian pada masa depan anak.

Gambar 8 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 50.53 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan perhatian pada masa

depan anak masuk dalam kategori sedang, sedangkan 25.26 % dalam kategori

tinggi, 16.84 % dalam kategori sangat tinggi, 6.23 % dalam kategori rendah dan

1.05 % dalam kategori sangat rendah.

2.2. Pemberian wawasan pendidikan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator pemberian wawasan pendidikan yang mendukung

minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-

rata skor sebesar 5.47 dengan prosentase 13.67 % dan termasuk kategori sangat
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rendah. Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil

seperti disajikan pada diagram batang berikut ini :

17.9%
26.3%

50.5%

4.2% 1.1%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Pemberian wawasan pendidikan

Gambar 9. Diagram batang pemberian wawasan pendidikan

Gambar 9 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 50.5 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan pemberian wawasan

pendidikan masuk dalam kategori sedang, sedangkan 26.3 % dalam kategori

tinggi, 17.9 % dalam kategori sangat tinggi, 4.2 % dalam kategori rendah dan

1.1 % dalam kategori sangt rendah.

2.3. Pendapat tentang perguruan tinggi

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator pendapat tentang perguruan tinggi yang mendukung

minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-

rata skor sebesar 5.63 dengan prosentase 70.42 % dan termasuk kategori tinggi.
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Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti

disajikan pada diagram batang berikut ini :

20.0%

35.8% 41.1%

3.2% 0.0%
0.0%

10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Pendapat Tentang Perguruan Tinggi

Gambar 10. Diagram batang pendapat tentang perguruan tinggi

Gambar 10  menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 41.1 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan pendapat tentang

perguruan tinggi masuk dalam kategori sedang, sedangkan 35.8 % dalam

kategori tinggi, 20.0 % dalam kategori sangat tinggi dan 3,2 % dalam kategori

rendah.

2.4. Harapan Orangtua

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indkator harapan orang tua yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

5.83 dengan prosentase 72.92 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari
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pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :

32.6% 34.7% 30.5%

2.1% 0.0%
0.0%

10.0%
20.0%
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40.0%
50.0%
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Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Harapan Orang Tua

Gambar 11. Diagram batang harapan orang tua.

Gambar 11 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 34.7 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan harapan orang tua

masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 32.6 % dalam kategori sangat tinggi,

30.5 % dalam kategori tinggi dan 2.1 % dalam kategori rendah.

2.5. Ekonomi keluarga

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator ekonomi keluarga yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

4.27 dengan prosentase 53.33 % dan termasuk kategori sedang. Dilihat dari
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pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :

4.2%
11.6%

68.4%

11.6%
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Ekonomi keluarga

Gambar 12. Diagram batang ekonomi keluarga

Gambar 12 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 68.4 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan ekonomi keluarga

masuk dalam kategori sedang, sedangkan 11.6 % dalam kategori tinggi dan

rendah dan 4.2 % dalam kategori sangat tinggi dan sangat rendah.

2.6. Saudara

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator saudara yang mendukung minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK

di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar 3.97

dengan prosentase 49.58 % dan termasuk kategori sedang. Dilihat dari

pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :
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Gambar 13. Diagram batang saudara.

Gambar 13 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 61.1 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan saudara masuk dalam

kategori sedang, sedangkan 10.5 % dalam kategori tinggi dan sangat rendah, 9.5

% dalam kategori sangat tinggi dan 8.4 % dalam kategori rendah.

3. Lingkungan sekolah (ekstrinsik)

Berdasarkan hasil analisis deaskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari faktor lingkungan sekolah yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

33.93 dengan prosentase 70.69 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari

pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada

diagram batang berikut ini :
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Gambar 14. Diagram batang faktor lingkungan sekolah pendukung minat masuk
perguruan tinggi.

Gambar 14 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 70.5 % memiliki

minat masuk perguruan tinggi yang bersumber dari lingkungan sekolah dalam

kategori tinggi, sedangkan 23.2 % dalam kategori sedang dan 6.3 % dalam

kategori sangat tinggi.

Ditinjau dari tiap-tiap indikator minat masuk perguruan tinggi bagi siswa

kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo dari

lingkungan sekolah diperoleh hasil sebagai berikut :

3.1. Alumnus Sekolah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator alumnus Sekolah yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

2.70 dengan prosentase 67.50 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari
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pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :
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Gambar 15. Diagram batang alumnus sekolah.

Gambar 15 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 48.42 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan alumnus Sekolah

masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 36.84 % dalam kategori sedang, 11.50

% dalam kategori sangat tinggi dan 3.16 % dalam kategori sangat rendah.

3.2. Teman

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator teman yang mendukung minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK

di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar 7.70

dengan prosentase 1925 % dan termasuk kategori sangat rendah. Dilihat dari

pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :
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Gambar 16. Diagram batang teman

Gambar 16 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 68.4 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan teman masuk dalam

kategori tinggi, sedangkan 18.9 % dalam kategori sedang, 9.5 % dalam kategori

sangat tinggi dan 3.2 % dalam kategori rendah.

3.3. Kondisi Sekolah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase indikator dari pernyataan

masing-masing siswa dari kondisi sekolah yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

5.57 dengan prosentase 69.58 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari

pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :
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Gambar 17. Diagram batang kondisi sekolah.

Gambar 17 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 50.5 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan kondisi sekolah masuk

dalam kategori sedang, sedangkan 36.8 % dalam kategori tinggi, 10.5 % dalam

kategori sangat tinggi dan 2.1 % dalam kategori rendah.

3.4. Pendapat tentang perguruan tinggi

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator pendapat tentang perguruan tinggi yang mendukung

minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-

rata skor sebesar 6.03 dengan prosentase 75.42 % dan termasuk kategori tinggi.

Dilihat dari pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti

disajikan pada diagram batang berikut ini :
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Gambar 18. Diagram batang pendapat tentang perguruan tinggi

Gambar 18 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 37.9 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan pendapat tentang

perguruan tinggi masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 36.8 % dalam

kategori sangat tinggi, 24.2 % dalam kategori sedang dan 1.1 % dalam kategori

rendah.

3.5. Harapan Guru

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase dari pernyataan masing-

masing siswa dari indikator harapan Guru yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik

pada SMK di Purworejo seperti pada lampiran 4 diperoleh rata-rata skor sebesar

9.27 dengan prosentase 77.22 % dan termasuk kategori tinggi. Dilihat dari

pernyataan-pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan

pada diagram batang berikut ini :
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Gambar 19. Diagram batang harapan guru.

Gambar 19 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo yaitu 48.4 %

memiliki minat masuk perguruan tinggi karena dorongan harapan Guru masuk

dalam kategori tinggi, sedangkan 44.2 % dalam kategori sangat tinggi dan 7.4 %

dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase rata-rata faktor dari dalam

anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang mendukung minat masuk

perguruan tinggi menunjukkan bahwa ternyata faktor lingkungan keluarga (74.75 %),

memberikan dukungan yang lebih besar dibandingkan faktor dari dalam diri anak

(71.21 %) dan faktor lingkungan sekolah (70.69 %).

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data dan

model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji normalitas

Kolmogorov-Smirnof dari masing-masing variabel. Data dianalisis dengan bantuan
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komputer program SPSS versi 12 Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan

berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi

normal. Hasil uji Normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Pada uji normalitas data, pada baris asymp.Sig untuk dua sisi diperoleh nilai

signifikansi dari semua sub variabel > 0,05, besarnya nilai untuk dari dalam siswa

sebesar 0.417, lingkungan keluarga sebesar 0.259 dan lingkungan sekolah sebesar

0.334 yang berarti bahwa data dari masing-masing variabel berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel bebasnya tidak

memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  Pengujian

multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor (VIF). Antara

variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10.

Hasil uji multikolineiritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Pada uji multikolinieritas, nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas >

0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak

mengandung multikolinieritas.

C. Analisis Regresi

1. Uji Parsial

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien-koefisien regresi seperti

tercantum pada lampiran 7.

koefisien regresi untuk sub variabel dari dalam diri siswa sebesar 0,376, untuk

sub variabel lingkungan keluarga sebesar 0,333 dan sub variabel lingkungan sekolah

sebesar 0,291



55

a. Uji parsial sub variabel dari dalam diri siswa

Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi bagi

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo dari dalam anak sebesar 0.376. Besarnya korelasi dan pengaruh dari

dalam anak mempunyai pengaruh terbesar terhadap minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK

di Purworejo.

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel dari

dalam diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggi. Besarnya kontribusi

pengaruh dari dalam diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggi sebesar

(0.376) x 100 % = 37,6 %.

b. Uji parsial sub variabel lingkungan keluarga

Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi bagi

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo dari lingkungan keluarga sebesar 0.333.

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel dari

dalam diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggi. Besarnya kontribusi

pengaruh dari dalam diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggisebesar

(0.333) x 100 % = 33,3 %.

c. Uji parsial sub variabel lingkungan sekolah

Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi bagi

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo dari lingkungan sekolah sebesar 0.291.
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Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel dari

dalam diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggi. Besarnya kontribusi

pengaruh dari dalam diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggisebesar

(0.291) x 100 % = 29,1 %.

D. Pembahasan

Segala perbuatan manusia timbul karena dorongan dari dalam dan rangsangan

dari luar, tetapi tidak akan terjadi sesuatu jika tidak berminat. Minat merupakan

seperangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian,

atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu

pilihan tertentu termasuk didalamnya adalah kecenderungan untuk masuk perguruan

tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masuk perguruan tinggi bagi siswa

kelas III program keahlian teknik instalasi listrik pada SMK di Purworejo telah

masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 73.68 %.

Setiap sub variabel mempunyai pengaruh terhadap minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III program keahlian teknik instalasi listrik pada SMK di

Purworejo. Sub variabel individu mempunyai pengaruh sebesar 0.376, sedangkan

sub variabel lingkungan keluarga mempunyai pengaruh sebesar 0.333 dan sub

variabel lingkungan sekolah mempunyai pengaruh sebesar 0.291

Ada beberapa indikator yang menunjukkan tingginya minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III program keahlian teknik instalasi listrik pada SMK di

Purworejo baik secara intrinsik maupun ektrinsik adalah cita-cita 66.67 %, adanya

kesempatan masuk perguruan tinggi 69.17 %, merasa cocok dengan pendidikan di
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perguruan tinggi 76.83 %, pendapat tentang perguruan tinggi 70.42 %, harapan orang

tua 72.92 %, alumnus sekolah 67.50 %, , kondisi sekolah 69.58 %, pendapat tentang

perguruan tinggi 75.42 % dan harapan guru 77.22 %.Diantara faktor intrinsik

maupun ektrinsik sama-sama memberikan dorongan dan pengaruh terhadap minat

siswa masuk perguruan tinggi.

Ada juga indikator yang mempunyai rata-rata prosentase sangat rendah terhadap

minat masuk perguruan tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi

Listrik pada SMK di Purworejo adalah indikator keinginan memperoleh pekerjaan

yang lebih tinggi (dari dalam diri siswa) sebesar 19.42 %, indikator pemberian

wawasan pendidikan (lingkungan keluarga) sebesar 13.67 % dan indikator teman

(lingkungan sekolah) sebesar 19,25 %.

Minat pada diri seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, akan tetapi terbentuk

melalui proses yang dilakukannya. Ini berarti bahwa minat pada diri seseorang tidak

hanya terbentuk dari dirinya akan tetapi ada pengaruh juga dari luar dirinya.

Demikian halnya dengan siswa SMK khususnya kelas III yang berminat untuk

masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu ketika keinginan tersebut ada dan

menetap pada diri siswa SMK untuk masuk ke perguruan tinggi, maka timbulah rasa

ingin mengetahui tentang obyek yang dibutuhkannya itu dikaitkan dengan cita-

citanya dimasa yang akan datang.

Adanya perluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk

melakukan apa yang diinginkan atau yang menjadi harapannya. Adanya peluang

masuk perguruan tinggi akan menimbulkan minat siswa untuk memanfaatkan

peluang tersebut.
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Pada faktor pengaruh dari dalam diri anak dari masing-masing indikator

didapatkan rata-rata prosentase sebagai berikut: cita-cita 66.67 % masuk dalam

kategori tinggi, keinginan memperoleh pekerjaan 19,42 % masuk dalam kategori

sangat rendah, adanya kesempatan masuk perguruan tinggi 69.17 % masuk dalam

kategori tinggi dan merasa cocok dengan pendidikan di perguruan tinggi 76.83 %

masuk dalam kategori tinggi.

Lingkungan keluarga sangat berarti bagi siswa untuk masuk perguruan tinggi,

tidak hanya dukungan secara moril tetapi juga dukungan secara materiil dalam hal ini

adalah pembiayaan kebutuhahan selama masa studi. Minat masuk perguruan tinggi

akan terbentuk apabila lingkungan keluarga memberikan pengaruh positif terhadap

minat tersebut, karena sikap dan aktifitas sesama anggota keluarga saling

mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Melihat keadaan ekonomi keluarga orang tua merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi minat siswa untuk masuk perguruan tinggi. Dimana pada masa

sekarang ini biaya pendidikan membutuhkan biaya yang besar. Orang tua yang

keadaan social ekonominya cukup dan anaknya mempunyai minat masuk perguruan

tinggi bisa mengarahkan dan memberikan motifasi pada anaknya.

Pada faktor pengaruh lingkungan keluarga dari masing-masing indikator

didapatkan rata-rata prosentase sebagai berikut: perhatian pada masa depan anak

59.17 % masuk dalam kategori sedang, pemberian wawasan pendidikan 13.67 %

masuk dalam kategori sangat rendah, pendapat tentang perguruan tinggi 70.42 %

masuk dalam kategori tinggi, harapan orang tua 72.92 % masuk dalam kategori



59

tinggi,.ekonomi keluarga 53.33 % masuk dalam kategori sedang dan saudara 49.58%

masuk dalam kategori sedang.

Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap minat siswa masuk

perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah berperan membantu orang tua di lingkungan

keluarga dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik yang dibawa dari

keluarganya. Seorang guru dalam proses pendidikan juga dapat memberikan motifasi

dan dorongan terhadap siswa dalam menumbuhkan minatnya.

Sekolah menengah keejuruan (SMK) merupakan sekolah yang berorientasi pada

dunia kerja dan salah satu tujuannya adalah memberikan bekal siap kerja kepada

siswa sebagai tenaga kerja yang terampil tingkat menengah sesuai dengan

persyaratan yang dituntut oleh dunia kerja dan tidak menutup kemungkinan lulusan

SMK punya alternatif lain untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi sesuai dengan kejuruannya atau bahkan jurusan yang lain.

Pada faktor pengaruh lingkungan sekolah dari masing-masing indikator

didapatkan rata-rata prosentase sebagai berikut: alumnus sekolah 67.50 % masuk

dalam kategori tinggi, teman 19.25 % masuk dalam kategori sangat rendah, kondisi

sekolah 69.58 % masuk dalam kategori tinggi, pendapat tentang perguruan tinggi

75.42 % masuk dalam kategori tinggi dan harapan guru 77.22 % masuk dalam

kategori tinggi.

Pada uji normalitas data, pada baris asymp.Sig untuk dua sisi diperoleh nilai

signifikansi dari semua sub variabel > 0,05, besarnya nilai untuk dari dalam siswa

sebesar 0.417, lingkungan keluarga sebesar 0.259 dan lingkungan sekolah sebesar

0.334 yang berarti bahwa data dari masing-masing variabel berdistribusi normal.
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Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi bagi

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo

dari dalam anak sebesar 0.376. Besarnya kontribusi pengaruh dari dalam diri siswa

terhadap minat masuk perguruan tinggi sebesar (0.376) x 100 % = 37,6 %.

Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi bagi

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo

dari lingkungan keluarga sebesar 0.333. Besarnya kontribusi pengaruh dari dalam

diri siswa terhadap minat masuk perguruan tinggi sebesar (0.333) x 100 % = 33,3 %.

Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi bagi

siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di Purworejo

dari lingkungan sekolah sebesar 0.291. Besarnya kontribusi pengaruh dari dalam diri

siswa terhadap minat masuk perguruan tinggi sebesar (0.291) x 100 % = 29,1 %.

E. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini hanya di lakukan pada siswa SMK kelas III Program

Keahlian Teknik Instalasi Listrik tahun ajaran 2006/2007 di Kabupaten Purworejo.

Di Kabupaten Purworejo ada tujuh SMK yang mempunyai Program Keahlian Teknik

Instalasi Listrik antara lain : SMK N 1 Purworejo, SMK Pembaharuan Purworejo,

SMK Institut Indonesia Kutoarjo, SMK YPT Purworejo, SMK TKM Purworejo,

SMK YPP Purworejo dan SMK Yepeka Purworejo. Hasil penelitian ini belum tentu

tepat jika diterapkan bagi siswa SMK yang lain (di luar Purworejo), sedangkan bagi

siswa SMK di Purworejo dengan Program Keahlian yang lain pun belum tentu sama

hasilnya meskipun pada tahun ajaran yang sama
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Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik pada SMK di

Purworejo hanya dibatasi dari keinginan dalam diri anak, lingkungan keluarga dan

lingkungan sekolah.
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 4 maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis telah diketahui bahwa prosentase minat masuk perguruan

tinggi bagi siswa kelas III program keahlian teknik instalasi listrik pada SMK di

Purworejo yang masuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 4.2 %, kategori

tinggi sebesar 73.68 % dan kategori sedang sebesar 22.1 %. Hal ini berarti bahwa

minat masuk perguruan tinggi siswa masuk dalam kategori tinggi.

2. Besarnya korelasi dan pengaruh terhadap minat masuk perguruan tinggi dari

dalam anak sebesar 0.376. Besarnya kontribusi pengaruh sebesar (0.376) x 100 %

= 37,6 %, Sedangkan dari lingkungan keluarga sebesar 0.333. Besarnya

kontribusi pengaruh  (0.333) x 100 % = 33,3 % dan dari lingkungan sekolah

sebesar 0.291. Besarnya kontribusi pengaruh sebesar (0.291) x 100 % = 29,1 %.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi siswa yang mempunyai minat masuk perguruan tinggi, alangkah baiknya

sebelum lulus siswa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perguruan

tinggi yang ada.



62

63

2. Bagi orang tua hendaknya memberikan perhatian dan wawasan tentang

pendidikan guna masa depan anaknya yang disesuaikan dengan keadaan sosial

masing-masing keluarga.

3. Komponen sekolah diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan

terhadap siswa yang mempunyai minat masuk perguruan tinggi dengan

memberikan gambaran atau pengarahan tentang perguruan tinggi salah satunya

dengan membina kerjasama dengan perguruan tinggi.

4. Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut perihal minat masuk perguruan tinggi

bagi siswa kelas III pada SMK di Purworejo dengan cakupan yang lebih luas

yang belum terjangkau dalam penelitian ini.
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Tabel Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Minat Masuk Perguruan Tinggi Siswa SMK

Variabel N0 Sub Variabel No. Butir

Minat

Masuk

Perguruan

Tinggi

1.

2.

3.

Individu

• Cita-cita/ keinginan

• Keinginan memperoleh pekerjaan yang lebih

tinggi

• Adanya kesempatan masuk perguruan tinggi

• Merasa cocok dengan pembelajaran di

perguruan tinggi

Lingkungan keluarga

• Perhatian pada masa depan anak

• Pemberian wawasan pendidikan

• Pendapat tentang perguruan tinggi

• Harapan Orangtua

• Ekonomi keluarga

• Saudara

Lingkungan Sekolah

• Alumnus Sekolah

• Teman

• Kondisi Sekolah

• Pendapat tentang perguruan tinggi

• Harapan Guru

1

3,4,31,32,33,34

5,36,37,38,49

6,7,8,9,10

16,39

11,41

13,14,42

15,17,

 18,19

20,21

22,43,44

12,23,45,46

2,24,47,50

25,26,27,28

29,30,48

             Jumlah Pernyataan 50



Instrumen/Angket Penelitian

MINAT MASUK PERGURUAN TINGGI BAGI SISWA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI LISTRIK

PADA SMK DI PURWOREJO

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Para siswa yang kami hormati,

Dengan kerendahan hati, kami mohon keikhlasan dan bantuan Saudara untuk

meluangkan waktu guna menjawab pertanyaan dalam angket ini. Angket ini

dimaksudkan untuk mengumpulkan data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar hubungan antara pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan

sekolah  dengan minat masuk perguruan tinggi bagi siswa pada SMK di Purworejo.

Angket ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar dan

yang salah. Jawaban pertanyaan yang baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri

Saudara sebenarnya. Jawaban pertanyaan yang Saudara berikan tidak akan

mempengaruhi nilai atau nama baik Saudara di sekolah.

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT

memberikan imbalan yang sesuai dengan budi baik Saudara. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Purworejo,    Mei 2007

Peneliti,

Amin Suprapto
Nim: 5301906005



Angket Pernyataan

Petunjuk Pengisian :

v Jawablah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cara memberi tanda silang

(X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan anda pada lembar

jawaban yang telah tersedia.

[ SS ]  = Sangat Setuju

[ S ]  = Setuju

[ TS ]  = Tidak Setuju

[ STS ]  = Sangat Tidak Setuju

Contoh :

Kuliah di Perguruan Tinggi dapat mengembangkan

bakat saya

Bila anda telah selesai mengerjakan, periksa kembali pekerjaan anda. Bila

ada kesalahan pada jawaban anda maka anda boleh mengoreksi dengan cara memberi

tanda garis dua ( = ) pada jawaban yang anda batalkan.

Contoh :

Kuliah di Perguruan Tinggi dapat mengembangkan

bakat  saya

SELAMAT MENGERJAKAN

SS S TS STS

SS S TS STS

Nama SMK  :

No Responden  :



No MINAT MASUK PERGURUAN TINGGI SISWA SMK SS S TS STS

Saya berminat masuk perguruan tinggi karena :

1 Cita-cita saya sejak kecil adalah ingin menjadi seorang
sarjana.

2 Prestasi belajar saya disekolah cukup bagus.

3 Setelah lulus dari perguruan tinggi saya bisa langsung kerja
sesuai dengan ketrampilan saya..

4 Menurut saya lulusan dari perguruan tinggi umumnya
mendapat posisi yang bagus dalam dunia perindustrian.

5 Ilmu dan ketrampilan yang saya peroleh di SMK sekarang ini
belum cukup untuk bekal saya bekerja.

6 Saya suka dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi yang
lebih menekankan pada pendidikan profesionalisme.

7 Menurut saya pendidikan di perguruan tinggi di dukung
dengan peralatan praktik yang lengkap dan modern.

8 Saya melihat Penerapan pendidikan berbasis kompetensi
perguruan tinggi lebih nyata.

9 Menurut saya sistem pendidikan di perguruan tinggi
membentuk mahasiswanya kretif dalam berkarya.

10 Keahlian yang saya peroleh di perguruan tinggi akan lebih
bermanfaat bila diterapkan di dunia industri.

11 Pendidikan di perguruan tinggi bisa menjadi bekal saya dalam
menjalani kehidupan yang akan datang.

12 Dengan saya melanjutkan sekolah di perguruan tinggi akan
menambah teman yang berasal dari luar daerah.

13 Pada masa sekarang ini masih ada beberapa perguruan tinggi
yang biayanya masih bisa dijangkau

14 Lulusan dari perguruan tinggi lebih dapat bersaing di bursa
tenaga kerja.

15 Setelah lulus kuliah dengan keterampilan yang lebih tinggi
bisa membantu ekonomi keluarga saya.

16 Mendapat dukungan dari Orang tua supaya saya melanjutkan
pendidikan di perguran tinggi.

17 Dengan melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi saya bisa
melatih hidup mandiri.

18 Keluarga saya termasuk keluarga yang berkecukupan.

19 Orangtua/wali saya dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan
selama saya kuliah.

20 Saudara saya sering mendapatkan beasiswa waktu kuliah di
perguruan tinggi.

21 Kakak saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai setelah
lulus dari perguruan tinggi.

22 Ada alumnus dari SMK saya yang memperkenalkan atau



memberi gambaran universitas tempat meraka kuliah.
23 Setelah lulus SMK nanti teman-teman saya banyak yang

berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi.
24 Saya punya kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri

melalui jalur PMDK.
25 Semua perguruan tinggi punya pihak mitra dalam penyaluran

lulusannya di dunia usaha.
26 Lulusan perguruan tinggi jurusan khusus kependidikan

memiliki prospek kerja yang bagus
27 Dengan melanjutkan ke perguruan tinggi keterampilan saya

dapat di tingkatkan
28 Semua gedung perkuliahan di perguruan tinggi menggunakan

AC.
29 Saya sangat didukung guru saya bila ingin masuk perguruan

tinggi.
30 Dengan fasilitas yang lengkap keahlian saya dapat lebih

dikembangkan.
            Saya tidak berminat masuk perguruan tinggi karena :

31 Setelah lulus dari SMK saya akan  mencari pekerjaan yang
sesuai dengan keahlian saya.

32 Setelah lulus dari perguruan tinggi belum tentu memberikan
jaminan buat saya menjadi sukses dalam berkarya

33 Setelah lulus dari SMK saya akan membuka lapangan usaha
yang sesuai dengan keahlian saya.

34 Setelah lulus SMK nanti saya sudah mendapat tawaran kerja
dari tempat PKL saya dulu.

35 Pendidikan di tingkat SMK saya rasa sudah cukup

36 Menurut saya pendidikan di perguruan tinggi di peruntukkan
khusus bagi lulusan dari SMU.

37 Sangat sulit melanjutkan studi di perguruan tinggi kalau saya
lulusan dari SMK.

38 Setelah lulus dari SMK saya lebih diarahkan untuk bekerja

39 Banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran

40 Setelah lulus SMK nanti orang tua berharap supaya saya
melanjutkan pendidikan pelatihan atau khursus.

41 Semua perguruan tinggi biayanya mahal.

42 Wawasan dari SMK saya anggap sudah cukup untuk bekal
saya bekerja.

43 Kebanyakan alumnus dari SMK saya tidak melanjutkan
pendididkan diperguruan tinggi.

44 Tanpa melajutkan pendidikan diperguruan tinggi tidak sedikit



dari alumnus SMK saya yang sukses dalam berkarya.
45 Setelah lulus SMK nanti teman-teman saya ada yang

berkeinginan melanjutkan pelatihan atau khursus saja.
46 Setelah lulus SMK nanti teman saya ada yang  berkeinginan

membuka usaha sendiri.
47 Sistem pendidikan  di SMK adalah pendidikan sistem ganda

yang memungkinkan lulusannya siap terjun di dunia usaha
48 Guru saya berharap setelah lulus SMK nanti bisa berkarya

dimasyarakat
49 Saya takut bersaing untuk ikut test masuk perguruan tinggi

50 SMK saya jelek  kualitasnya.
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