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ABSTRAK 

Prihatianto, Bejo. 2017. Pola Minat Lulusan SMP Melanjutkan Ke SMK Negeri 
2 Kendal Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan.Skripsi.Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.Pembimbing I Dr. Bambang 

Endroyo, S.E,.M.Pd., M.T pembimbing II Drs. HarijadiGunawan BW, M.Pd. 

Kata Kunci :Pola Minat, Lulusan SMP, SMKN 2 Kendal, Teknik Gambar 
Bangunan 

Adanya pilihan setelah SMP yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi masalah tersendiri dalam memilih 

sekolah lanjutan karena keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing. Permasalahan dalam penelitian ini yang di identifikasi adalah (1) 

sedikitnya jumlah siswa yang minat masuk SMK jurusan bangunan (2) faktor 

yang mempengaruhi lulusan SMP memilih SMKN 2 Kendal (3) Faktor yang 

mempengaruhi memilih jurusan teknik gambar bangunan di SMKN 2 Kendal.  

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitan ini adalah untuk mengetahui 

pola minat lulusan SMP melanjutkan ke SMK Negeri 2 Kendal Jurusan Teknik 

Gambar Bangunan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomonologis, subjek penelitian ini adalah orang tua wali murid SMKN 2 

Kendal jurusan Teknik Gambar Bangunan. Subjek penelitian terdiri dari 10 

informan utama dan 10 informan pendukung. Setelah data dari lapangan 

terkumpul, maka peneliti melakukan kegiatan mengelola dan menganalisis data 

tersebut. Data yang selesai di olah dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai. Metode analisis data yang digunakan untuk data 

yang diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu dengan 

menggunakan deskriptif kualitatif, dan data dokumentasi sebagai data pendukung 

dalam pembahasan penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis maka pola minat lulusan SMP melanjutkanke SMKN 2 

Kendal jurusan Teknik Gambar bangunan dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

dominan adalah minat dan bakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di artikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk 

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek 

tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat 

individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah 

diperolehnya. 

Melalui pendidikan yang berkualitas maka masyarakat mempunyai peranan 

dalam melakukan perubahan dan pembangunan bangsa. Pendidikan formal bisa 

ditempuh melalui Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan berguna 

untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan 

teknologi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan 

yang baik dan memadai. 

Adanya pilihan setelah SMP yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi masalah tersendiri karena dari keduanya 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Menurut Agung Premono 

(2010:50) dalam penelitiannya menyatakan bahwa upaya peningkatan jumlah 

SMK dibandingkan SMA adalah karena lulusan SMK lebih mudah masuk ke 

pasar kerja dibandingkan lulusan SMA karena pada umumnya mata pelajaran di 

SMK disertai dengan praktik keterampilan. 
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Pandangan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 

hendaknya selalu di pupuk sejak siswa mulai memasuki Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) karena pada dasarnya kemantapan siswa untuk melanjutkan studi 

ke jenjang yang lebih tinggi akan tumbuh melalui serangkaian proses dan 

senantiasa di pupuk melalui berbagai cara, misalnya dengan cara memberikan 

informasi yang berkaitan dengan SMK atau SMA. Dengan adanya pendekatan 

efektif yang bisa dilakukan oleh keluarga maupun pihak sekolah untuk 

membangkitkan kemantapan siswa serta adanya lingkungan sekitar yang kondusif 

untuk melanjutkan ke SMK atau SMA. 

Salah satu lembaga pendidikan yang ada saat ini adalah Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). SMK sebagai salah satu pendidikan formal yang berfungsi 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tingkat menengah 

pada bidangnya masing-masing sesuai menurut Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 yang menyatakan 

bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

SMK sedang memiliki posisi yang baik di lingkungan pendidikan saat ini 

karena mengarahkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja menengah yang 

profesional sehingga di harapkan dapat merubah status dari beban Negara menjadi 

aset yang bisa membangun Indonesia. Namun seringkali lulusan SMP tidak 

mengetahui apa  alasan melanjutkan ke SMK. Tentu saja hal ini harus di 

perhatikan oleh semua pihak agar lulusan SMP lebih mantap dan yakin untuk 

melanjutkan ke SMK. Di samping hal itu faktor-faktor penentu lulusan SMP 
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melanjutkan SMK juga sangat banyak yaitu faktor keluarga, faktor sekolah/guru, 

faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor pendapatan orang tua, 

dan faktor geografis. 

Terdapat berbagai macam bidang keahlian dalam spektrum kurikulum SMK 

yaitu Teknologi dan rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

Agrobisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan, Kesehatan, Bisnis dan 

Manajemen, Pariwisata, Seni dan Ketrampilan. Teknik bangunan yang termasuk 

di dalam bidang keahlian teknologi dan rekayasa memiliki perkembangan yang 

sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada dan hal ini 

memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, salah satu pihak yang dapat 

memperhatikan ini adalah lulusan SMP sehingga input siswa SMK bisa memiliki 

bekal yang cukup dan mampu untuk mengimbangi arus perkembangan dunia di 

bidang teknik bangunan. 

Maka berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul “POLA MINAT LULUSAN SMP 

MELANJUTKAN KE SMK NEGERI 2 KENDAL PROGRAM KEAHLIAN 

TEKNIK GAMBAR BANGUNAN” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek 

permasalahan yang akan timbul dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah di uraikan,  maka permasalahan dalam penelitian ini 

yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
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1. Sedikitnya jumlah siswa yang minat masuk di SMK jurusan Bangunan 

2. Faktor yang mempengaruhi lulusan SMP memilih SMKN 2 KENDAL 

3. Faktor yang mempengaruhi memilih jurusan Teknik Gambar 

Bangunan  di SMK N 2 KENDAL 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Lulusan SMP mempunyai 

kemantapan dalam melanjutkan ke SMK program keahlian Teknik Gambar 

Bangunan yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal lebih 

kearah minat dan bakat yang dimiliki oleh Lulusan SMP. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (2008:132) minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat 

terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa 

senang. ini timbul karena adanya suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa minat merupakan salah satu unsur 

kepribadian individu yang memegang peran penting dalam pembuatan keputusan 

karir masa depan. Minat akan mengarahkan tindakan individu terhadap suatu 

obyek atas dasar rasa senang atau tidak senang terhadap suatu obyek tertentu. 

Adapun faktor yang mempengaruhi selain internal adalah faktor eksternal. 

Faktor ini sangat berkaitan erat dengan pengaruh-pengaruh dari luar diri siswa 

sendiri. Beberapa faktor yang berhubungan dengan alasan melanjutkan studi ke 

SMK adalah faktor keluarga. Menurut Sri Rumini (1998: 121) menjelaskan bahwa 

minat dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, umur, jenis 

kelamin, pengalaman, kepribadian dan lingkungan. Kondisi keuangan  sangat 

menentukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, 



5 
 

 
 

kesehatan maupun pendidikan. Asumsi dasar terkait dengan pendapatan adalah 

semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan siswa 

dalam rangka melanjutkan ke SMK atau SMA. Orangtua yang memiliki  

pendapatan yang mencukupi secara finansial sangat menentukan siswa dalam 

memperoleh kemudahan dalam belajar. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka 

menumbuhkan kemantapan lulusan SMP untuk melanjutkan studi ke SMK atau 

SMA. 

Selain faktor tingkat pendapatan orangtua, faktor lain yang berhubungan 

dengan alasan Lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMK atau SMA adalah faktor 

komunitas teman sebaya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, teman sebaya 

diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat 

(Anonim, 2002 :1164). Sementara dalam Mu’tadin (2002:1) menjelaskan bahwa 

teman sebaya adalah kelompok orang-orang yang seumur dan mempunyai 

kelompok sosial yang sama, seperti teman sekolah atau teman sekerja. Komunitas 

teman sebaya terdiri dari sekelompok anak yang memiliki umur relatif sama dan 

memiliki kesukaan maupun hobi yang sama. Faktor komunitas teman sebaya di 

lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah sangat menentukan 

memberikan dorongan positif untuk kelanjutan studinya, karena dalam penentuan 

sebuah keputusan biasanya anak remaja masih cenderung dipengaruhi/mengikuti 

pendapat teman-temannya. 

Faktor berikutnya yang menjadi alasan lulusan SMP melanjutkan ke SMK 

atau SMA adalah pemberian informasi yang menyeluruh dari pihak sekolah 

terkait pemilihan siswa dalam melanjutkan ke SMK atau SMA karena hal ini 
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berkaitan pula dengan Program pemerintah jangka panjang. Menurut Sinta Dewi 

(2010 : 2), dalam penelitannya menerangkan bahwa peningkatan rasio SMK lebih 

besar dari SMA yaitu 67% SMK dan 33 % SMA (renstra kemendiknas 2010-

2014) Sehingga pihak SMP dituntut untuk menyampaikan informasi secara 

lengkap agar seorang siswa tidak bingung lagi dalam menentukan pilihan untuk 

melanjutkan ke SMK atau SMA. 

Faktor berikutnya yang diduga dapat mempengaruhi siswa melanjutkan ke 

SMK adalah faktor lingkungan masyarakat hal ini berkaitan erat dengan persepsi 

masyarakat terhadap kondisi SMK. Karena setiap siswa hidup bermasayarakat 

maka persepsi masyarakat terkait SMKharus tepat pula. 

Faktor berikutnya adalah faktor geografis, karena faktor ini berpengaruh 

pada kemantapan siswa untuk memilih sekolah yang lebih dekat dari tempat 

tinggal. Namun hal ini sudah diantisipasi pemerintah dengan menempatkan SMK 

menyebar di setiap wilayah. 

Hal ini yang menjadikan sebuah landasan peneliti melakukan penelitian 

faktor penentu apa saja yang menjadi alasan Lulusan siswa SMP melanjutkan ke 

SMK N 2 KENDAL dengan berfokus pada Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan sehingga harapannya peniliti dapat mengetahui informasi yang 

bermanfaat. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan dan agar permasalahan yang 

diteliti tidak terlalu luas ruang lingkupnya dan banyaknya faktor yang 

berhubungan dengan faktor yang menjadi alasan siswa SMP melanjutkan ke SMK 



7 
 

 
 

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN, maka peneliti 

membatasi masalah yaitu: 

Pola minat lulusan SMP melanjutkan ke SMK N 2 KENDAL program 

keahlian teknik gambar bangunan baik dari faktor internal yang 

menyangkut minat dan bakat maupun Faktor eksternal yaitu mencakup 

faktor tingkat pendapatan orang tua/faktor keluarga, komunitas teman 

sebaya, lingkungan masyarakat dan faktor sekolah/guru. 

1.4 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penentuan arah dan tujuan, sesuai dengan identifikasi 

masalah dan pembatasan masalah yang telah di kemukakan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Faktor apakah yang mempengaruhi pola minat lulusan SMP memilih 

melanjutkan ke SMK N 2 KENDAL program keahlian Teknik gambar 

Bangunan. 

1.5 Tujuan Penelitan 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pola minat lulusan SMP melanjutkan ke SMK N 2 KENDAL program keahlian 

Teknik gambar Bangunan. 

1.6 Manfaat Penelitan 

Hasil kegiatan penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

siswa, guru, peneliti, dan semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. 

Adapun manfaatnya sebagai berikut : 
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1. Bagi siswa, mendapatkan informasi tentang pentingnya melanjutkan studi 

ke jenjang yang lebih tinggi, dapat menumbuhkan semangat belajar serta 

menambah kemantapan setelah lulus dari SMP melanjutkan ke SMK. 

2. Bagi guru, mendapat informasi data pendukung untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang dapat diperhatikan dalam dukungan orangtua, 

dan komunitas belajar siswa sebagai pertimbangan untuk melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

3. Bagi sekolah, dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses 

pembelajaran dan informasi untuk meningkatkan Prestasi belajar siswa 

dalam upaya menghasilkan lulusan SMP yang percaya diri untuk 

melanjutkan ke SMK. 

4. Bagi pemerintah agar nantinya dapat memberikan dukungan berupa Sarana 

dan Prasarana guna memajukan prestasi belajar siswa dan membentuk 

output yang mampu bersaing di dunia kerja nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan SMK 

SMK sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagai mana ditegaskan 

dalam penjelasan pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu.SMK memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik menjadi 

aset bangsa yang produktif yang mampu menciptakan produk unggul industri 

Indonesia.Sehingga nantinya diharapkan siswa mampu menghadapi pasar global. 

2.1.1 Misi SMK 

Misi SMK menurut Direktorat Pendidikan Menengah (Kepala Dikmenjur 

1995) adalah: 

a. Menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjadi faktor 

keunggulan dalam berbagai sektor pembangunan. 

b. Mengubah peserta didik dari status beban menjadi aset pembangunan yang 

produktif. 

c. Menghasilkan tenaga kerja profesional untuk memenuhi tuntuan 

kebutuhan industrialisasi khususnya dan tuntutan pembangunan pada 

umumnya. 

2.1.2 Tujuan  SMK 

Tujuan khusus dari SMK menurutDirektorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan (Kepala Dikmenjur 2004) adalah: 

a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia 
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b. industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi 

dalam program keahlian yang dipilihnya. 

c. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan 

sikap dan program keahlian yang diminatinya. 

d. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri 

maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

e. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih. 

2.1.3 Pengelompokan jurusan SMK 

Pada saat ini pembagian jurusan mengacu pada surat keputusan 

Direktur Jendaral Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 

4 Desember 2013 tentang SPEKTRUM KEAHLIAN MENENGAH 

KEJURUAN. Spectrum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam 

pembukaan dan penyelenggaraan bidang/program paket keahlian pada 

SMK. Skemanya sebagai berikut : 

Bidang keahlian : 

1. Teknologi dan Rekayasa (TekReka) 

2. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TekInfo) 

3. Kesehatan (Kesehatan) 

4. Agrobisnis dan Agroteknologi (Agro) 

5. Perikanan dan Kelautan (Agro) 



11 
 

 
 

6. Bisnis Manajemen (Bispar) 

7. Pariwisata (Bispar) 

8. Seni Rupa dan Kriya (Seni) 

9. Seni Pertunjukan (Seni) 

Bidang keahlian : 

a. Kelompok keahlian Teknologi dan Rekayasa 

Kelompok keahlian Teknologi dan Rekayasa : Teknik Bangunan, 

Teknik Furniture, Teknik Plambing dan Sanitasi, Geomatika, Teknik 

Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Pesawat Udara, Teknik 

Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknik Perminyakan, Geologi 

Pertambangan, Teknik Kimia, Teknik Otomotif, Teknik Perkapalan, 

Teknik Elektronika, Teknik Energi Terbarukan. 

b. Bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi : Teknik 

Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi dan Teknik 

Broadcasting. 

c. Kesehatan 

Kelompok Kesehatan : Kesehatan yang paket keahliannya terdiri 

dari Keperawatan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Farmasi, 

Farmasi Industri. Dan kelompok Kesehatan yang satu adalah Pekerjaan 

Sosial. 

d. Agrobisnis dan Agroteknologi 
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Kelompok Agrobisnis dan Agroteknologi : Agribisnis Produksi 

Tanaman, Agribisnis Produksi Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis 

Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan, Mekanisme Pertanian, 

Kehutanan. 

e. Perikasnan dan Kelautan 

Kelompok Perikanan dan Kelautan : Teknologi Penangkapan Ikan, 

Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya, Pelayaran. 

f. Bisnis Manajemen 

Kelompok Bisnis Manajemen : Administrasi, Keuangan, dan 

Tataniaga. 

g. Bidan Keahlian Pariwisata 

Kelompok Bidang Keahlian Pariwisata : Kepariwisataan, Tata 

Boga, Tata Kecantikan, dan Tata Busana. 

h. Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya 

Kelompok Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya : Seni Rupa, dan 

Desain Produksi Dan Kriya. 

i. Bidang Keahlian seni Pertunjukan 

Kelompok Bidang Keahlian Seni Pertunjukan : Seni Musik, Seni 

Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan dan Seni Teater. 
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2.2 Tinjauan Faktor penentu melanjutkan ke SMK 

Menurut Dimyati Mahmud (1989 : 84-87), mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa mencakup : “faktor internal 

dan faktor eksternal”. Sebagai berikut : 

2.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, 

Faktor ini terdiri dari minat dan bakat. Apabila seseorang menaruh minat terhadap 

sesuatu, minatnya ini menjadi motif kuat baginya untuk berhubungan lebih aktif 

dengan sesuatu yang menarik minatya itu. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keinginan siswa untuk melanjutkan ke SMK atau SMA, baik faktor internal 

maupun eksternal. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi siswa untuk 

melanjutkan ke SMA atau SMK adalah minat mereka (Elmawita, 2013: 2). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu; perhatian; kesukaan (Departemen Pendidikan Nasional 

Tahun 2008). Dengan pengertian ini dapat dikemukakan bahwa minat ini adalah 

suatu urusan pribadi individu yang memegang peranan penting dalam membuat 

keputusan akhir dimasa depan. 

Minat individu siswa dapat diketahui dari kecenderungannya terpikat atau 

tertarik terhadap sesuatu pengalaman dan ingin melestarikan pengalaman tersebut. 

Jadi minat merupakan suatu kombinasi perpaduan campuran dari perasaan, 

prasangka, cemas, dan takut juga kecenderungan yang lain yang bisa 

mengarahkan individu kepada pilihan tertentu, demikian juga dengan minat 

mimilih sekolah lanjutan. Disini dapat diartikan kecenderungan hati siswa untuk 
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tertarik pada satu jenis lanjutan sehingga rasa senang dan berusaha memasuki 

sekolah lanjutan tersebut. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:132) “minat adalah kecenderungan 

yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas.Minat ini 

timbul karena adanya suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan, 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa minat merupakan salah satu 

unsur kepribadian individu yang memegang peran penting dalam pembuatan 

keputusan karir masa depan. Minat akan mengahkan tindakan individu terhadap 

suatu obyek atas dasar rasa senang atau tidak senang terhadap suatu obyek 

tertentu. Jadi minat Lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMK disini mempunyai 

pengertian rasa ketertarikan Lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMK. 

 

2.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor ekternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini dapat 

berupa sarana dan prasarana, situasi lingkungan baik lingkungan keluarga, sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. Fakor eksternal ini terdiri dari faktor lingkungan 

yaitu lingkungan keluarga(kondisi ekonomi keluarga), lingkungan sekolah (faktor 

teman sebaya dan guru) dan lingkungan masyarakat ( persepsi masyarakat dan 

letak geografis).  

2.2.2.1 Lingkungan Keluarga 

Menurut Hasbullah (1997), dalam tulisannya tentang dasar-dasar ilmu 

pendidikan, “bahwa keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa 

fungsi yaitu fungsi dalam perkembangan kepribadian anak  dan mendidik anak di 
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rumah serta fungsi keluarga/orang tua dalam mendukung pendidikan di sekolah”. 

Lingkungan pertama bagi anak adalah keluarga, di lingkungan keluargalah 

pertama-tama mendapat pengaruh dasar. Perkembangan siswa yang dipengaruhi 

keluarga menitik beratkan pada masalah pendidikan dasar yang diberikan oleh 

kedua orangtuanya. Ayah dan ibu di dalam keluarga sebagai pendidik dan anak 

sebagai terdidiknya. Anak yang karena suatu hal tidak mendapat pendidikan 

secara wajar, ia akan kesulitan dalam perkembangan berikutnya. Jika karena 

sesuatu hal anak tidak tinggal di dalam lingkungan keluarga yang bahagia, masa 

depannya akan mengalami kesulitan, baik di sekolah, masyarakat ramai maupun 

kelak sebagai suami istri di dalam lingkungan keluarga. 

Hasbullah (2009:38), mengemukakan bahwa “Lingkungan keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah 

anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan.Keluarga sebagai 

lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola 

kepribadian anak karena dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan 

norma. Dalam kontek membangun anak sebagai makhluk individu diarahkan agar 

anak dapat mengembangkan dan menolong dirinya sendiri. Dalam konteks ini 

anak cenderung untuk menciptakan kondisi yang dapat menumbuh kembangkan 

inisiatif, kreatifitas, kehendak, emosi, tanggung jawab, keterampilan, dan kegiatan 

lain yang sesuai dengan kondisi di dalam keluarga. Bila  lebih dapat diwujudkan 

dengan baik. Ditinjau dari faktor lingkungan keluarga, sangat banyak sekali 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapam siswa antara lain pendidikan 
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orangtua, pekerjaan orangtua, kondisi ekonomi keluarga, jumlah kakak/adik, 

pandangan orang terhadap fungsi pendidikan. 

Tingkat pendapatan orangtua merupakan salah satu tolak ukur faktor 

pendukunglulusan SMP untuk melanjutkan studi ke SMK.Menurut Djaali 

(2009;99) pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah kediaman; presentase 

hubungan orang tua, perkataan dan bimbingan orang tua mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar anak.Orangtua turut bertanggung jawab terhadap 

masyarakat, karena anak-anak akan menggantikan posisi orang tua dikemudian 

hari, jika generasi hari ini memperoleh pendidikan yang keliru, maka bisa 

dipastikan masyarakat dikemudian hari akan menjadi buruk. Tanggung jawab 

inilah yang membuat orangtua menyiapkan anggaran untuk pendidikan anaknya. 

Oleh karena itu, sebagai orangtua harus dapat membantu dan mendukung terhadap 

segala usaha yang dilakukan oleh anaknya serta dapat memberikan pendidikan 

informal guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut serta 

untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan pada program pendidikan formal di 

sekolah. 

Untuk memenuhi kebutuhan materil siswa tentunya berkaitadengan 

pendapatan di dalam keluarga itu sendiri. Keluarga yang memiliki pendapatan 

tinggi akan dengan mudah memenuhi biaya kebutuhan pendidikan anak yang 

meliputi Sumbangan Penyelenggaraan  Pendidikan(SPP), peralatan sekolah, 

transportasi, sarana belajar dirumah, baju seragam, biaya ekstra kurikuler, dan 

tidak terkecuali uang saku anak. Dan sebaliknya, keluarga yang memiliki 

pendapatan rendah akan kesulitan dalam memenuhikebutuhan anak. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai material yang diberikan oleh 

orangtua kepada anaknya, dapat disimpulkan bahwa potensi seorang anak itu akan 

dapat berkembang dengan baik apabila terrpenuhi semua kebutuhan belajar akan 

lebih mudah dalam meraih prestasi dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah 

mendapat perhatian, bimbingan dan dukungan dari orangtuanya. 

2.2.2.2 Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah adalah sesuatu yang ada di sekolah.Dalyono 

(2012:131) menyatakan bahwa “Sekolah sangat berperan dalam meningkatkan 

pola pikir anak, karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu 

pengetahuan”. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan yang diterima dari lingkungan kelurga 

(informal), yang diserap dari masyarakat (non formal), maupun yang diperoleh 

dari sekolah akan menyatu dalam diri peserta didik, menjadi satu kesatuan yang 

utuh, saling mengisi, dan diharapkan dapat saling memperkaya secara positif. 

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia jenis 

pendidikan ada 3 macam, yaitu: pendidika formal, pendidikan informal dan 

pendidikan non formal. 

a. Pendidikan Formal 

 Menurut (pasal 14 UU RI No. 20 Th 2003) pendidikan formal terdiri dari 3 

jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi.Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademi, profesi, 

vokasi, keagamaan dan khusus.Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat 
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diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah 

dan masyarakat. 

Menurut (pasal 17 UU RI No. 20 Th. 2003) pendidikan dasar adalah jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar 

berbentuk SD, MI, SMP, daan MTs atau bentuk lain yang sederajat. 

Menurut (Pasal 18 UU RI No. 20 Th. 2003) pendidikan menengah adalah 

lanjutan pendidikan dasar.Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan.Pendidikan menengah dapat 

berbentukSekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK). 

Menurut (Pasal 19 UU RI No. 20 Th. 2003) pendidikan tinggi adalah 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah meliputi pendidikan diploma 

tiga, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi dapat berbentuk  akademi, politeknik, sekolah tinggi, universitas, 

dan institute. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka dan 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitan, dan pengabdian 

masyarakat. 

b. Pendidikan Informal 

Menurut (Pasal 27 UU RI No. 20 Th 2003) pendidikan informal adalah 

kegiatan yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara 

mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan 

nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. 

c. Pendidikan Nonformal 
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Menurut (Pasal 26 UU RI No. 20 Th. 2003) pendidikan nonformal adalah 

pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan 

ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, kursus-kursus serta 

pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik. 

Satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majelis taklim serta 

satuan pendidikan yang lain. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara 

dengan pendidikan formal setelah melaui proses penilaian penyetaraan, oleh 

lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu 

pada standar nasional. 

Dalam lingkungan yang mendorong sekali perkembangan siswa yaitu 

mengenai kurikulum, biaya pendidikan, pengelolaan, fasilitas, guru, serta banyak 

lagi faktor lain.  

Dari faktor-faktor diatas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 

(a) Kurikulum  

Para pakar terbagi dua kelompok dalam menafsirkan 

definisikurikulum.Kelompok pertama memandang kurikulum sebagai suatu 

rencana atau bahan tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaksana 
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pendidikan di sekolah.Kelompok kedua memandang kurikulum sebagai program 

yang direncanakan dan harus dilaksanakan didalam situasi nyata di 

kelas.Kurikulum mengandung unsur suatu pernyataan mengenai maksud dan 

tujuan tertentu, memberi petunjuk tentang beberapa pilihan dan isinya, menyirat 

dan menyuratkan pola-pola belajar mengajar dan program mengevaluasinya. 

Menurut (Pasal 36 UU RI No. 20 Th. 2003) kurikulum pada semua jenis 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan aturan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Siswa akan lebih tertarik pada 

sekolah yang memiliki kurikulum yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Pada 

saat ini SMK menggunakan sistem kurikulum berbasis kompetensi yang bertujuan 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa walaupun sudah dicanangkan 

kurikulum pengganti yaitu kurikulum 2013 yang walaupun secara tujuan sama. 

Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada tujuan, misi, dan proses 

pembelajarannya. 

(b) Biaya Pendidikan 

pendidikan bervariasi jumlah dan tingkat murah mahalnya biaya pendidikan. 

Biaya pendidikan juga akansangat berpengaruh terhadap kemantapan siswa 

melanjutkan pada sekolah itu. Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada 

biaya Sumbangan Penyelenggaraan  Pendidikan(SPP), biaya peralatan, dan biaya 

praktik. 

(c) Pengelolaan 

Pengelolaan adalah bagaimana cara proses belajar itu dilakukan dan 

biasanya menggunakan metode-metode tertentu untuk mengelolanya. Pengelolaan 
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sekolah yang baik akan membangkitkan keamantapan siswa untuk melanjutkan ke 

sekolah yang dinilai baik dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini menitik 

beratkan pada pelajaran teori, pelajaran praktik, PSG (pendidikan sistem ganda) 

atau dikenal dengan prakerin. 

(d) Fasilitas 

Fasilitas merupakan sarana dan  prasarana yang menunjang kegiatan proses 

belajar mengajar. Semakin baik fasilitas yang ada di SMK, siswa akan semakin 

tertarik untuk melanjutkan ke SMK. Pada penelitian ini peneliti menitik beratkan 

pada gedung sekolah, peralatan dan perlengkapan Praktik atau laboratorium. 

(e) Guru 

Pendidik menurut (Pasal 39 UURI No. 20 Th. 2003) adalah tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar 

mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitan dan pengabdian masyarakat. Kualitas guru yang baik di 

SMK akan semakin banyak pula minat siswa untuk melanjutkan ke SMK. Pada 

penelitan ini peneliti menitik beratkan pada kualitas, kuantitas guru dan 

bimbingan karir. 

2.2.2.3 Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan semua hubungan di luar rumah dan 

sekolah. Dari lingkungan ini yang mempengaruhi perkembangan siswa adalah 

media masa seperti televisi, radio, surat kabar, atau majalah, dan sebagainya.  

Lingkungan dimana siswa bertempat tinggal juga mempengaruhi terhadap 

kemantapan siswa.Nilai sosial masyarakat merupakan penilaian masyarakat 
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terhadap sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sekolah tersebut.Baik 

tentang kebaikannya maupun keburukannya. Dalam penelitian ini peneliti 

manitikberatkan pada perilaku siswa SMK. 

Letak geografis juga berpengaruh terhadap kemantapan siswa melanjutkan 

ke SMK. Bila tempat tinggal siswa dekat dengan SMK kemungkinan besar akan 

banyak yang berminat melanjutkan ke SMK. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi minat lulusan SMP 

melanjutkan ke SMK N 2 kendal jurusan Teknik Gambar Bangunan adalah 

sebagai berikut : 

1. Siswa lulusan SMP yang memilih melanjutkan ke SMK N 2 KENDAL 

jurusan teknik gambar bangunan di latar belakangi beberapa faktor yaitu 

faktor yang paling besar adalah faktor  minat yang dimiliki siswa 

terhadap penjurusan teknik gambar bangunan di SMKN 2 KENDAL. 

Faktor yang kedua adalah faktor bakat, siswa merasa berbakat di jurusan 

teknik bangunan sehingga siswa memilih melanjutkan sekolah ke SMK 

jurusan teknik bangunan. Faktor yang ketiga yaitu faktor  keluarga yang 

mempengaruhi siswa untuk melanjutkan ke SMK jurusan bangunan 

karena pada dasarnya orang tua adalah orang yang paling berperan paling 

penting dalam memilihkan sekolah untuk anaknya. 

2. Siswa mempunyai ketertarikan terhadap jurusan bangunan dimana siswa 

memilih masuk di SMK N 2 KENDAL atas dasar kemauan sendiri dan 

tidak ada paksaan dari  pihak manapun karena individu mempunyai 

minat dan merasa berbakat di jurusan teknik gambar bangunan. Siswa 

memilih masuk di SMK jurusan teknik gambar bangunan karena 

mempunyai cita-cita di bidang teknik bangunan contohnya siswa bercita-

cita ingin menjadi arsitek. 
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3. Bentuk pandangan siswa terhadap masa depan di jurusan teknik 

bangunan di pengaruhi oleh anggota keluarga yang sudah bekerja di 

bidang bangunan atau masyarakat di lingkungannya yang sudah sukses 

bekerja di bidang bangunan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran untuk 

siswa, guru, peneliti, dan semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. 

Adapun sarannya  sebagai berikut : 

1. Faktor yang paling menentukan untuk siswa SMP akan melanjutkan ke 

SMK program keahlian teknik bangunan ataupun program keahlian lain 

adalah faktor minat, maka harus ada kontrol yang baik dari guru dan 

orangtua agar siswa selalu memiliki pemahaman yang baik tentang masa 

depan terutama pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

2. Bagi sekolah hendaknya melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses 

pembelajaran dan informasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam upaya menghasilkan lulusan SMP yang percaya diri untuk 

melanjutkan ke SMK. 

3. Adanya pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya melanjutkan 

ke jenjang pendidikan sekolah menengah terutama SMK dan 

pembentukan stigma positif terhadap program keahlian teknik bangunan 

oleh pihak terkait. 
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4. Semoga penelitian ini mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan sebagai perbaikan bagipenelitian ini, mengingat 

penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


