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K"ESIMPULAN DAN SARAN-IOARAN 

1. l:esimpulan 

Pendidikan formal (sekolah merupakan bagian dari 

masyarakat, ia diciptakan oleh masyarakat unbuk masya

rakat itu sendiri. Namun tinggi rendahnya persepsi 

masyarakat ( orang tua) terhadap pendidikan dan ke

cenderungannya dalam pemilihan jenis pendidikan anak 

dibatasi alah faktor 50sia1 ekonomi, utamanya faktor 

ketidaksamaan pekerjaan dan pendapatan rumah tangga. 

Sedang besarnya keluarga kurang mempengaruhi hal yang 

dimaksud. Dari kesimpulan basil analise statistik dan 

prosentase menunjukkan : 

1.1.	 Terdapat assosiasi yang signifikan antara jenis 

pekerjaan dengan persepsi orang tua terhadap pen

didikan. Demikian pula antara jenis pekerjaan 

dengan kecenderungan orang tua dalam pemilihan 

jenis pendidikan anaknya terdapat assosiasi yang 

signifikan pada tarat 5 %maupun pada taraf signi

fikan 1 %. 

1.2.	 Terdapat assosiasi yang signifikan antara pendapatan 

rumah tangga dengan dengan persepsi orang tua ter

hadap pendidikan. Demikian pula antara pendapatan 

rumah tangga dengan kecenderungan orang tua dalam 

pemilihan jenis pendidikun anaknya terdapat assosiasi 

yang signifikan pada tara! 5 % maupun pnda tarat 

signifikan 1 %'" 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian Persepsi Orang tua Muchtar Yunus



1'(' 

1.3.	 Tidak terdapat assosiasi yang signifikan antara 

beaarnya keluarga dengan persepsi orang tUB terha

dap pendidikan. Demikian pula entara besarnya ke

luarga dengan kecenderungan peang tua dalam pemi

lihan jenis pendidikan anak tidak terdapat assosias~ 

yang signifikan pada j;eraf si[~nifikan 5 %,lebih-Iebih 

pada taraf sign:l.fikan I %, artil1lla antera ke dua 

ting~atan beser keluerga tidak diketemukan perbedaan 

yang	 signifikan dalam frekwensi jawaban mereka ten

tang persepsi orang tua terhadap pendidikan,~aga pada 

Pemilihan jenis pendidikan anaknya. 

1.4.	 Tidak terdapat assosiasi langsung yang signifikan 

antara persepsi orang tun terhadap pendidiaan dengan 

kecenderungan pemilihan janis pendidikan anaknya 

pada teraf signifikan 5 % , leb~h-Iebih pada teraf 

signifikan I %. Artinya antera ke dua tingkatan 

persepsi orang tua terhadap pendidikan tidak dike

temukan perbedaan yang signifikan dalam frekwensi 

jawaban mereka tentang pemilihan jenis pendidikan 

anak, Namun ke dua variabel ini mempunyai hubungan 

yang	 erat tetapi hanya melalui variabel pendapatan 

rumah tangga dan penis pekerjaan orang tua. 

1.5.	 Ketidak samaan jenis pekerjaan orang tua mempenga

ruhi persepsinya terhadap pendidikan dan pemilihan 

janis pendidikan anaknya. Dalam analisa prosentase 

menunjukkan 77,8 % responden yang Pegawai Negeri 

mempunyai persepsi yang tinggi terhadap pendidikan 

dan cenderung memilih pendidikan umum bagi ananya. 
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1.6.	 Besar kecilnya keluarga tidak mempengaruhi persepsi 

orang tua dan pemilihan jenis pendidikan anak. 

Dalam analisa prosentase tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang menyolok pada ke dua tingkatan besar 

keluarga tersebut. 

1.7. Tinggi rendahnya pendapatan rumah tangga mempenga

ruhi	 persepsi orang tua terhadap pendidikan dan 

kecenderungannya dalsm pemilihan jenis pendidikan 

anaknya. Hasil analisa prosentase menunjukkan 70 % 

responden yang pendapatan rumah tangganya tinggi 

mempunyai persepsi yang tinggi terhadap pendidikan 

dan cenderung memilih jenis pendidikan umum bagi 

ansk-anaknya. Sedang responden yang pendapatan rumah 

tangganya rendah cenderung mempunyai persepsi yang 

rendah dan lcbih banyak memilih.pendidikan kejuruan 

bagi anak-anaknya, dengan prosentase sebanyak 63,38 %. 

2. Implikasi Penelitian 

Atas dasar kesimpu1an hasil penelitian ini, di

dalamnya mengandung implikasi sebagai berikut : 

2.1.	 Bahwa demi pemerataan kesempatan pendidikan make 

perlu dipertimbangkan adanya dua faktor yang turut 

menentukan persepsi orang tua terhadap pendidikan 

y~itu kegunaan pendidikan tersebut sebagai suatu 

investasi dan pandangan orang tua mengenai nilai 

pendidikan sebagai baraug konsumsi dibanding dengan 

barang komsumsi lainnya. Ke dua faktor tersebut 
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sejalan dengan teori keinginan ~ebagaimana diny~akan 

aleh Feshoein bahwa 1/ keinginan berprilaku ditentukan 

secara bersama - sarna oleh persepsi tentang manfaat 

prila~ tersebut dan persepsi tentang sikap kelompok 

refrensi terbadap prilaku tersebut. 1l 

Gambaran lain yang diper6ieh dari basil pene~i~

tian ini(menurut sampel penelitian) menunjukkan bahwa 

mungkin sejalan dengan teori Feshbein di atas adalah 
peridupab orang tua dalam . 

terlihat adenya perbedaan\~emilihan ~enip pendidikan, 
anaknya. nal ini tergantung pada pandangannya masing

masing apa yang diharapkan dari pendidikan tersebut. 

Bagi kelompok responden yang pekerjaannya Pegawai 

Negeri dan pendapatan rumah tangganya tinggi cenderung 

mempunyai persepsi yang tinggi terhadap pendidikan de

ngan memilih pendidikan umum bagi anAknya. Suatu hal 

yang dapat dimengerti karena pendidikan umum memberikan 

p11ihan lebib luas ke Perguruan Tinggi, mereka belum 

benyak memikirkan agar anaknya cepat bekerja dan men

dapat bantuan dari dari anaknya. Sebaliknya kelompok 

responden yang pekerjaannya bukan Pegawai Negeri dan 

berpendapatan rendah cenderung mempunyai persepsi yang 

rendab terbadap pendidikan dengan memilib jenis pendi

didikan kejuruan bagi anaknya karena prospek mendapat 

pekerjaan relatif Iebih pasti dibanding dengan pendidikan 

umum. ~mEeka Iebih banyak mengharapkan anaknya cepat be

kerja dan mendapat bantuan dari anaknyao 

~ ~ it 
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2.2.	 Kecenderungan erang tua dalnm peroilih~n jenig pendidi

kan anaknya banyak ditentukan oleh faktor sosia1 ekonomi 

(pekerjaan dan pengbasilan rumah tangga) seperti dikemu

kakan pada ~aian,di atas. Gambaran tersebut menunjukkan 

keadaan yang mungkin saroa dengan hasil penelitian yang' 

dilakukan oleh team PPNP pada tahun 1970 yang ditulis 

oleh C.E .. Beeby, bahwa pada tingkat SMTA di kota,II 

prosentase murid yang barasal dari tingkat 80sia1 

ekanomi yang tinggi tetap lebih besar di 0MA dari pada 

SBTA	 1ainnya, sedangkan SKKA menempati kedudukan yang 

ke dua yang diduga anak--anak gadis dari keluarga mampu 

menganggap sekolah ini sebagai sekolab terakhir untuk 

p ers Lapan berumah tangga .. Pe.da BTB bukan dari kelnarga 

yang	 paling rendah tingkat sosia1 ekonominya, begitu 

pula	 Sl'JEA. Sedang pada SPG umumnya .berasal dari golongan 

sosia1 ekonominya yang paling rendah karena mereka tidak 

biss	 masuk ke lembaga pendidikan yang lebih ~aik.. 

Bila gambaran di etas dikaitkan dengan fungsi 

pendidikan .akclah ka~urulA yang bertujuan mempersiapkan 

anak didik untuk sesuatu pekerjaan tertentu dalam masYa

rakat, meka tilr.bul keb imbangan orang tua, benarkah 

'Sekolab~'k(~(iurua71 .tt'u mampu menghasilkan tenaga terampil 

yang sd.ap pakai dalam masyar-akae , karena dalam masl'arakat 

yang berubah cepat karena pembangunan dimana jenis pe

ker,jaan berull'Sg cepet dan sukar diramalkan. Namun inven

tarisasi tentang kebutuhan tenaga kerja ynng dibutuhkan 

dalam masyarakat sangat diperluk&~ sebagai bahan 
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pertimbangan dalam penyusun&n program kerja pusat 

pusat latihan dan lembaga-lembaga kerja. Selain itu, 

mekanisme kerja sama antara sekolah kejuruan, pusat

latihan dan lembaga-lembaga kerja baik negeri maupun 

swasta adalah sangat menentukan • Penelitian tentang 

kebutuhan akan tenaga kerja dan persepsi orang tua 

terhadap pendidikan untuk semua tingkab dan jenis pen

didikan adalah bermanfaat dalam mengatur strategi pen

didikan. 

3. Saran - Saran 

3.1.	 Perlunya penelitian yang mendalam tentang persepsi 

orang tua terhadap pendidikan dan kecenderungan 

pemilihan jenis pendidikan anaknya pada semus 

tingkat 8081a1- ekonomi dalam masyarakat. Masslah 

10i pe~ting dengan asumsi bahwa tidak sedikit jumlsh 

orang tua yang kecewa terhadap hasil pendidikan yang 

diperoleh anak-anaknya karena tidak didasari atas 

pertimbangan yang matang dari kenyataan yang mereka 

hadapi melainkan kurang lebih dari keadaan nasib

nasiban. 

3.2.	 Perlunya pUla penelitian mengenai pendidikan minimum 

yang dibutuhksn untuk berbagai tingkat dan jenis 

~ekerjaan dalam ma~yarakatt karena kurangnya penge

tahuan masyarakat mcngenai hal tersebut sehingga 

harapan orang tua sekalipun kurang b er-dasar , dalam 

e~ti kel~~jutan pendidikan anaknya tid~~ dikaitksn 

dengan lapangan kerja dan ke8empatan kerja yang tcr

sedia. Kead3.an ini dapat berakibat bertambahnya jum

lah pengangguran. kenakalan remaja dan masalah sosial 

lai.nn;rs. 
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3.'.	 Perlunya penelitian yang mendalam tentang pengaruh 

pendidikan sebagai salah satu faktor mencegah arus 

urbanisasi. Masalah ini bertolak pada asumsi bahwa 

pendidikan sekolah di desa belum berhaail mendidik 

anak - anak di deBa sesuai dengan tuntutan kehidu

pan di deaa. 
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