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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat siswa SMA di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Faktor  yang dimaksud adalah kondisi Sosial Ekonomi, Tingkat 

Pendidikan Orang Tua dan Potensi Diri. Hasil dari penelitian ini adalah (1) 

secara bersama-sama kondisis sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan 

potensi diri berpengaruh terhadap minat siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) 

di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai F hitung (48,376) > F tabel (2,64). (2) Diantara kondisi 

sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan potensi diri yang memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap minat siswa Sekolah Menengah Umum 

(SMU) di Balikpapan adalah potensi diri. 

Kata kunci: Status Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Orang Tua, Potensi Diri, 

minat 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu sumber 

daya manusia mengembangkan dirinya, sehingga dapat menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selain untuk mengembangkan 

pengetahuan, juga dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih besar saat 

sudah lulus dan menjadi seorang sarjana, serta penghasilan yang lebih tinggi jika 

sudah memasuki dunia kerja dibandingkan dengan yang hanya lulusan SMA. 
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Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi juga akan lebih dipandang di 

lingkungan sosialnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua lulusan SMA 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Para siswa yang telah lulus lebih 

memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja, maka dari itu perlu menumbuhkan 

minat siwa agar mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, atau bisa 

dikatakan apa yang disukai seseorang untuk dilakukan (Lusi Nuryanti, 2008:59). 

Pada dasarnya, setiap orang akan lebih senang dan tertarik melakukan sesuatu 

yang sesuai dengan minatnya (hal yang disukainya) daripada melakukan sesuatu 

yang kurang ia sukai. Sedangkan menurut Muhibbin Syah (2012:56) minat adalah 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar akan 

sesuatu. 

Minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Djaali (2013: 99) ada dua faktor, yaitu faktor internal 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi kesehatan, intelegensi, 

minat dan motivasi, cara belajar. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri siswa, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat/lingkungan 

sekitar. Pada penelitian ini difokuskan yang mempengaruhi minat adalah status 

sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, potensi diri.  

Status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat siswa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menurut Siti 

Nasirotun (2013:17) kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. Sebuah 

keluarga yang keadaan sosial ekonominya tidak terlalu tinggi akan kesulitan 

memenuhi kebutuhan anaknya dalam melanjutkan pendidikannya. Hal ini 

berbanding terbalik jika suatu keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi. 

Selain status sosial ekonomi, pendidikan orang tua juga berperan penting 

terhadap pola pikir dan perkembangan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan 

formal yang tinggi akan lebih mudah memberikan bantuan saat proses 

pembelajaran terhadap anaknya, selain itu orang tua berpendidikan tinggi juga 

dapat memberikan pandangan tentang pentingnya pendidikan. Mereka akan 

mengarahkan dan membimbing anaknya untuk terus menuntut ilmu dan 

pengetahuannya setinggi-tingginya sehingga anak tersebut memiliki minat untuk 

melanjutkan pendidikannya. Menurut UU Nomor 20 tahun 2004, jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Dimana pendidikan dasar, meliputi: (a) Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/MTs, (b) Pendidikan menengah meliputi: SMA 

dan MA, SMK dan MAK, (c) Pendidikan Tinggi, meliputi: akademi, institute, 

sekolah tinggi, universitas.  

Tingkat pendidikan orang tua yang di dukung dengan potensi diri siswa 

dapat menumbuhkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Menurut Lusi Nuryanti (2008:56), potensi diri adalah segala sesuatu yang 
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dimiliki anak yang memungkinkannya untuk dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik dalam aspek kognisi, emosi dan sosial.  Sedangkan menurut 

Sofyan S. Wilis (2015:70), potensi diri yaitu adanya dorongan dalam diri siswa 

untuk mengetahui sesuatu, mencari sesuatu, menemukan dan keinginan mandiri. 

Jadi dengan dorongan diri anak tersebut dapat mengembangkan dirinya untuk 

lebih baik lagi’ 

 Berdasarkan observasi, ditemukan bahwa sebagian besar orang tua dari 

siswa SMA Balikpapan berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. 

Sementara latar belakang pendidikan orang tua rata-rata SMA, bahkan ada yang 

tidak sekolah. Para siswa juga kurang sadar akan potensi dirinya, hal ini dapat 

dilihat dari daftar siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

rata-rata hanya 50% siswa.Minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pun masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data 

persentase siswa lulusan Tahun Ajaran 2014/2015 yang melanjutkan 

pendidikannya ke perguruan tinggi hanya sedikit.  

KERANGKA TEORI 

Minat 

Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, atau bisa 

dikatakan apa yang disukai seseorang untuk dilakukan (Lusi Nuryanti, 2008:59). 

Pada dasarnya, setiap orang akan lebih senang dan tertarik melakukan sesuatu 

yang sesuai dengan minatnya (hal yang disukainya) daripada melakukan sesuatu 

yang kurang ia sukai. Sedangkan menurut Muhibbin Syah (2012:56) minat adalah 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar akan 

sesuatu. 

Sedangkan menurut Sofyan S. Wilis (2015:71), minat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan bersifat tidak tetap. Biasanya minat berhubungan dengan hal-hal 

yang diinginkan dan apa yang dimiliki. Dari para pakar dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah suatu ketertarikan akan sesuatu tanpa adanya suruhan atau paksaan 

yang dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kegiatan itu sendiri. 

Kondisi Ekonomi Orang Tua 

Menurut Alfred Marshall (Herlan Fimansyah dkk, 2011:3), Ilmu ekonomi 

adalah suatu studi tentang manusia dalam kehidupannya sehari-hari yang 

mempelajari tindakan individu atau kelompok yang berkaitan erat dengan 

pencapaian dan pemenuhan kebutuhan materi bagi kesejahteraannya. Kondisi 

ekonomi orang tua adalah kenyataan tentang bagaimana keadaan dan kemampuan 

sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud 

adalah kebutuhan jasmani (material) dan kebutuhan rohani (spiritual). Lebih 

lanjut, menurut Soekanto(Yuli Rahmawati dkk, 2015:4), sosial ekonomi adalah 

posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti 

lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam 

hubungannya dengan sumber daya. 
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Soerjono Soekanto (Syahrial Syarbaini dkk, 2009:51) berpendapat bahwa 

dalam setiap masyarakat selalu mempunyai sesuatu untuk dihargai. Sesuatu itu 

dapat berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status kebangsawanan, kekuasaan atau 

hal-hal lain yang bersifat ekonomis. Gejala di mana adanya perbedaan posisi 

seseorang atau suatu kelompok dalam keadaan yang berbeda-beda menimbulkan 

munculnya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. 

Lebih lanjut, menurut Pitirim Sorokim (Syahrial Syarbaini dkk, 2009:52) 

mengatakan bahwa mereka yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga 

dalam jumlah banyak akan menduduki stratifikasi atas dan sebaliknya mereka 

yang memiliki sesuatu dalam jumlah yang relatif sedikit atau bahkan tidak 

memiliki apapun maka akan dipandang berkedudukan rendah. 

Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Menurut UU No. 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaraan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2004, jenjang pendidikan formal terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (a) Pendidikan 

dasar, terdiri dari: (1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, (2) SMP/MTs. (b) 

Pendidikan menengah, terdiri dari: (1) SMA dan MA, (2) SMK dan MAK, (3) 

Pendidikan Tinggi, terdiri dari: (1) Akademi, (2) Institut, (3) Sekolah Tinggi, (4) 

Universitas 

Potensi Diri 

Menurut Lusi Nuryanti (2008:56), potensi diri adalah segala sesuatu yang 

dimiliki anak yang memungkinkannya untuk dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik dalam aspek kognisi, emosi dan sosial. Menurut Sofyan S. 

Wilis (2015:70), potensi diri yaitu adanya dorongan dalam diri siswa untuk 

mengetahui sesuatu, mencari sesuatu, menemukan dan keinginan mandiri. Dari 

pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa potensi diri adalah sesuatu yang 

dimiliki anak berupa dorongan dari dalam diri anak untuk mengembangkan 

dirinya. 

Menurut Reni Akbar-Hawadi (Lusi Nuryanti, 2008 : 56), faktor yang 

mempengaruhi potensi diri terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri  anak. Faktor internal 

yang mempengaruhi perkembangan potensi meliputi taraf kecerdasan, 

konsep diri, motivasi berprestasi, minat, bakat, sikap dan sistem nilai. 
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Taraf kecerdasan: taraf kecerdasan menunjukkan kemampuan berpikir 

anak, menggunakan nalar dan memecahkan masalah menggunakan logika 

1. Konsep diri: konsep diri menunjukkan cara seseorang memandang 

dirinya sendiri dan kemampuannya. 

2. Motivasi berprestasi: dorongan pada diri seseorang untuk meraih 

yang terbaik di bidang tertentu, khususnya bidang akademik. 

3. Minat: Kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, atau bisa 

dikatakan apa yang disukai seseorang untuk dilakukan. 

4. Bakat : Kapasitas untuk belajar dan baru akan muncul setelah 

melalui proses latihan dan usaha pengembangan. 

5. Sikap : cara seseorang menerima atau menolak sesuatu yang 

didasarkan pada cara dia memberikan penilaian terhadap objek 

tertentu yang berguna atau tidak bagi dirinya. 

6. Sistem nilai : keyakinan yang dimiliki seseorang tentang cara 

bertingkah laku dan hasil akhir yang diinginkan dari tingkah lakunya. 

b. Faktor Eksternal 

Adalah faktor yang berasal dari luar individu atau berasal dari lingkungan. 

Faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan potensi meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari responden. Pada penelitian ini teknik pengumpulan 

data dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada siswa sekolah 

menengah umum (SMU) di Balikpapan. Adapun variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah status sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, potensi 

diri, minat. Metode yang digunakan untuk mengetahui minat siswa sekolah 

menengah umum (SMU) di Balikpapan dalam melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi menggunakan regresi berganda dengan, uji t dan uji F.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk meramalkan sejauh mana besarnya pengaruh variabel independen 

yang terdiri dari Kondisi Sosial Ekonomi (X1), Tingkat Pendidikan Orang 

Tua(X2) dan Potensi Diri (X3) terhadap variabel dependen yaitu Minat siswa 

sekolah menengah umum (SMU) di Balikpapan untuk Melanjutkan Pendidikan ke 

Perguruan Tinggi (Y) dapat dilihat pada nilai koefisien pada persamaan regresi 
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berganda.dan untuk membuktikan hipotesis penelitian in imenggunakan uji secara 

parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

Berdasarkan tabel 11 regresi berganda, dapat dibuat model regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = 1,343+ 0,084X1 + 0,110X2 + 0,600X3 

Nilai konstanta sebesar 1,346 diartikan bahwa apabila Kondisi Sosial 

Ekonomi (X1), Tingkat Pendidikan Orang Tua (X2) dan Potensi Diri (X3) konstan 

atau 0, maka Minat siswa sekolah menengah umum (SMU) di Balikpapan untuk 

Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi sebesar 1,346. 

Koefisien Kondisi Sosial Ekonomi (X1)  sebesar 0,084 diartikan bahwa 

jika Kondisi Sosial Ekonomi (X1) semakin baik, maka Minat siswa sekolah 

menengah umum (SMU) di Balikpapan meningkat untuk Melanjutkan Pendidikan 

ke Perguruan Tinggi sebesar 0,084 dengan asumsi Tingkat Pendidikan Orang Tua 

(X2) dan Potensi Diri (X3) dalam keadaan konstan (tetap). 

Koefisien Tingkat Pendidikan Orang Tua (X2)  sebesar 0,110 diartikan 

bahwa jika Tingkat Pendidikan Orang Tua (X2) semakin tinggi, maka Minat siswa 

sekolah menengah umum (SMU) di Balikpapan meningkat untuk Melanjutkan 

Pendidikan ke Perguruan Tinggi sebesar 0,110 dengan asumsi Kondisi Sosial 

Ekonomi (X1) dan Potensi Diri (X3) dalam keadaan konstan (tetap). 

Koefisien Potensi Diri (X3) sebesar 0,600 diartikan bahwa jika Potensi 

Diri (X3) semakin bagus, maka dapat meningkatkan Minat siswa sekolah 

menengah umum (SMU) di Balikpapan untuk Melanjutkan Pendidikan ke 

Perguruan Tinggi sebesar 0,600 dengan asumsi Kondisi Sosial Ekonomi (X1) dan 

Tingkat Pendidikan Orang Tua (X2) dalam keadaan konstan (tetap). 

Tabel.1 

Hasil Regresi Berganda 

  Koefisien T - hitung Sig. r partial Ket 

( Constant ) 1,343 5,325 0.000   Signifikan 

Kondisi Sosial 

Ekonomi (X1) 

0,084 2,198 0,028 0,088 

Signifikan 

Tingkat Pendidikan 

Orang Tua (X2) 

0,11 4,369 0.000 0,172 

Signifikan 

PotensiDiri (X3) 0,6 10,174 0.000 0,377 Signifikan 

R = 0,434                                                                        F hitung  = 48,376 

R Square = 0,188                                                             t tabel     = 1,971 

Adjusted R Square = 0,184                                              F tabel    = 2,64 

Durbin – Watson   =  1,875                                              Sig. t      = 0,05  

Sumber: Data diolah 
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Uji F 

Uji F ini untuk membuktikan hipotesa pertama yang berbunyi Kondisi 

Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Potensi Diri berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap minat siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di 

Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada tabel 11. 

Regresi beganda menunjukkan bahwa nilai F hitung (48,376) > F tabel (2,64), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa pertama terbukti. 

Secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan memberikan 

kontribusi sebesar 0,188 yang artinya kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan 

orang tua dan potensi diri mempunyai kontribusi sebesar 18,8% terhadap minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, artinya variabel independen yang 

digunakan dalam model ini mampu menjelaskan sebesar 18,8% variabel 

dependen, sehingga sisanya sebesar 81,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi tersebut maka secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

terdapat hubungan antara kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua 

dan potensi diri terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 

siswa sekolah menengah umum (SMU) di Balikpapan. Hal ini berarti kondisi 

sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan potensi diri dapat digunakan 

sebagai prediktor untuk memprediksi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi.  

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua 

dan potensi diri terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 

siswa sekolah menengah umum (SMU) di Balikpapan. Penerapan populasi dengan 

karakteristik yang berbeda perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan atau menambah variabel-variabel lain yang belum disertakan dalam 

penelitian ini, ataupun dengan menambah dan memperluas ruang lingkupnya.  

Uji t 

Uji t ini digunakan untuk membuktikan hipotesa dua yang berbunyi 

potensi diri memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap minat siswa 

Sekolah Menengah Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi. Untuk membuktikan hhipotesa ini, maka langkah yang harus 

dilakukan adalah harus melihat pengaruh setiap variabel independen (Kondisi 

Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Potensi Diri) terhadap 

variabel dependen (minat siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di Balikpapan 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ) secara parsial dengan 

membanding nilai t hitung dengan t tabel serta melihat nilai sig.  

Berdasarkan tabel 11 regresi berganda menunjuukan bahwa variabel 

kondisi sosial ekonomi (X1) berpengaruh terhadap minat siswa Sekolah 

Menengah Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke 
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perguruan tinggi, hal ini di tunjukkan  nilai t hitung (2,198) > t tabel (1,971) dan 

nilai signifikansinya 0,028 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Dilihat dari 

kontribusinya kondisi sosial ekonomi terhadap minat siswa Sekolah Menengah 

Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

sebesar 0,088 atau 8,8 persen. 

Hasil penelitian ini, bahwa kondisi sosial ekonomi mempengaruhi minat 

siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di Balikpapan sesuai dengan pernyataan 

Nanik Suryani (2006) yaitu agar dapat melanjutkan sekolah pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dibutuhkan sarana dan kelengkapan yang memadai. 

Untuk memenuhi sarana dan kelengkapan tersebut diperlukan dana. Masalah 

ketersediaan dana untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi sosial 

ekonomi orang tua. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuli Rahmawati dan Luqman Hakim (2015) bahwa kondisi sosial 

ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 

Tingkat pendidikan orang tua (X2) berpengaruh terhadap minat siswa 

Sekolah Menengah Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi, hal ini di tunjukkan  nilai t hitung (4,369) > t tabel (1,971) 

dan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Dilihat dari 

kontribusinya Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap minat siswa Sekolah 

Menengah Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi sebesar 0,172 atau 17,2  persen. 

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang 

tua mempengaruhi minat siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di Balikpapan 

untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, hal ini sesuai dengan  

pernyataan Siti Nasirotun (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan orang tua 

akan berpengaruh pada pola perkembangan anak. Orang tua dengan tingkat 

pendidikan formal yang lebih tinggi mempunyai kemampuan lebih untuk 

membantu anak dalam belajar dibandingkan orang tua dengan tingkat pendidikan 

yang lebih rendah.Pendapat tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Sumarto (2006) yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh yang 

sangat signifikan tingkat pendidikan orang tua terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. 

Potensi diri (X3) berpengaruh terhadap minat siswa Sekolah Menengah 

Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

hal ini di tunjukkan  nilai t hitung (10,174) > t tabel (1,971) dan nilai 

signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Dilihat dari kontribusinya 

Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap minat siswa Sekolah Menengah Umum 

(SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebesar 

0,377 atau 37,7 persen. 

Potensi diri dalam penelitian ini mempengaruhi minat siswa Sekolah 

Menengah Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tingg, hal ini sesuai dengan pernyataan Ninuk Indriyanti(2013), untuk 
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mencapai prestasi yang tinggi perlu adanya pendidikan maupun latihan. Sikap 

positif akan ditunjukkan siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi sesuai dengan 

bakat yang dimilikinya. Bakat maupun keinginan untuk berprestasi merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri, yaitu faktor potensi diri. Hal tersebut juga 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Febriana Sari (2015) yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh potensi diri terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi 

Diantara kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan potensi 

diri yang memiliki pengaruh paling dominan adalah potensi diri, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai r partial potensi diri yang paling besar yaitu 0,377 yang 

artinya bahwa kontribusi potensi diri terhadap minat siswa Sekolah Menengah 

Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

adalah sebesar 37,7 persen. Jadi hipotesa pada penelitian ini terbukti. 

PENUTUP 

kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua dan potensi diri 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat siswa Sekolah Menengah 

Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis F hitung (48,376) > F tabel (2,64). 

Potensi diri memiliki pengaruh yang dominan terhadap minat siswa Sekolah 

Menengah Umum (SMU) di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis statistik nilai r partial 

yang paling besar yaitu 0,377 atau 37,7 persen dibandingkan tingkat pendidikan 

orang tua sebesar 0,172 atau 17,2 persen dan kondisi sosial ekonomi sebesar 

0,088 atau 8,8 persen.  
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