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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendididikan merupakan suatu hal yang wajib didapatkan bagi setiap 

orang. Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan di masyarakat. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam membawa perubahan yang positif 

dalam pembangunan suatu bangsa. Adanya pendidikan diharapkan seseorang 

memiliki karakter yang baik. Indonesia merupakan negara yang mewajibkan 

setiap warga negaranya menempuh pendidikan 12 tahun mulai dari SD, SMP dan 

SMA namun lebih baiknya dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 

Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi 

dengan berbagai faktor. UU No. 12 tahun 2012 pasal 2 tentang pendidikan tinggi 

bahwa:  

“Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, 

program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 

Indonesia”. 

Pendidikan tinggi telah dipandang menjadi sebuah kebutuhan bagi 

masyarakat (Aydin, 2015). Hal ini salah satunya dikarenakan banyaknya tuntutan 

di pasar tenaga kerja yang memberikan syarat minimal suatu pekerjaan harus 

diduduki oleh orang yang telah lulus dari tingkat perguruan tinggi. Selain itu, 
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masyarakat menilai bahwa dengan masuk ke perguruan tinggi seseorang akan 

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan status sosial 

ekonominya (Latifah, 2015). 

Siswa yang akan menyelesaikan studinya di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) akan memiliki banyak pilihan, 

apakah siswa tersebut akan melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi, 

mengikuti kursus, mencari pekerjaan atau bahkan memilih untuk menganggur. 

Namun, pada era sekarang ini, banyak lulusan SMA dari sekolah lain yang 

memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, ada yang 

lebih berminat untuk berdagang, kursus atau bahkan memilih tinggal dirumah dan 

membantu orangtuanya (Arifin & Ratnasari, 2017). Salah satu yang perlu diukur 

untuk mencapai ke perguruan tinggi yang diharapkan, yaitu perlu adanya suatu 

dorongan motivasi atau keinginan dalam diri siswa (Apriyani, Sastrawan dan 

Rosyid., 2016). Sebagaimana Hamalik (2012) berpendapat bahwa prinsip 

motivasi mampu merangsang minat belajar. Dengan adanya motivasi yang tinggi, 

seseorang dapat mempunyai minat belajar yang tinggi pula hingga belajar ke 

Perguruan Tinggi. 

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam 

diri seseorang (Uno, 2013). Sehingga, motivasi melanjutkan ke pendidikan tinggi 

merupakan kecenderungan yang mengarahkan dan mendorong peserta didik 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus sekolah menengah 

(Ernawati, Wikanengsih dan Alawiyah, 2020). Motivasi siswa dalam melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi dapat dilihat dari sikap siswa yang mulai menaruh dan 



3 
 

 
 

memusatkan perhatian pada suatu hal yang menjadi keinginan yang diwujudkan 

dengan usaha untuk menggali informasi tentang Perguruan Tinggi yang 

diinginkannya.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa siswa kelas XII di 

Perumahan Gondangmanis RT 08, didapatkan informasi bahwa ada siswa yang 

masih bingung antara lanjut pendidikan atau tidak, ada juga yang tidak 

memikirkan untuk melanjutkan pendidikan dan beranggapan kuliah itu tidak 

penting, membutuhkan dana besar dan harus pintar. Sehingga hal tersebut yang 

membuat tidak ada ketertarikan akan informasi tentang Perguruan Tinggi. Selain 

itu, saran dari orang tua memiliki pengaruh yang besar bagi penentuan universitas 

(Zain, Jan dan Ibrahim., 2013). Disamping itu, seorang anak akan lebih memilih 

melanjutkan ke perguruan tinggi apabila orangtuanya sering mendiskusikan 

masalah pendidikan. Tetapi, hasil wawancara dengan beberapa orangtua siswa 

dapat diketahui bahwa sebagai orangtua kurang dalam memberi arahan kepada 

putra-putrinya dalam hal pendidikan ke Perguruan Tinggi 

Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa 

untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi rendah. Oleh karena itu siswa 

membutuhkan bimbingan dan konseling yang baik dalam mengatasi masalah 

remaja yang tidak memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik studi lanjut. Melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling ini diharapkan siswa di Perumahan 

Gondangmanis RT 08 dapat teridentifikasi sehingga dapat diberikan pelayanan 

atau treatment yang tepat dalam mengatasi permasalahannya. Sebab, jika masalah 

ini dibiarkan begitu saja maka akan banyak dampak yang didapatkan bagi remaja, 
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yaitu wawasan/ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak sangat minim, bisa 

menyebabkan banyaknya pengangguran, masa depan kurang jelas, di masa 

mendatang cenderung berpikiran lebih mementingkan adat/budaya daripada 

pendidikan dan bisa menimbulkan kenakalan remaja (Awan, 2013). Hal ini dapat 

diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2018 2019 2020 

Sekolah Dasar 3,25 3,23 4,61 

Sekolah Menengah Atas 9,18 8,86 11,29 

Sekolah Tinggi 5,91 5,71 7,51 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020) 

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) selama 3 tahun berturut-turut memiliki persentase pengangguran lebih 

tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa peserta didik SMA masih kurang dalam mempersiapkan kariernya dan 

tidak mendapatkan bimbingan konseling yang baik untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam diri. 

Untuk membantu siswa dalam pengambilan keputusan studi lanjut maka 

siswa harus memiliki informasi mengenai studi lanjut yang memadai dan sesuai. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab siswa memutuskan untuk tidak 

melanjutkan dan atau melanjutkan studi, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal yaitu kurangnya biaya ekonomi keluarga, kurangnya motivasi dan 

dukungan dari orang tua, tidak terpenuhinya persyaratan dan hambatan waktu, 

tingginya biaya untuk melakukan studi lanjut, serta pengaruh lingkungan 
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masyarakat sekitar. Sedangkan faktor internalnya yaitu kurangnya minat belajar 

siswa terhadap dunia pendidikan dalam studi lanjut dan kurangnya harapan dari 

diri sendiri untuk menjadi lebih maju dan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih 

baik 

Melihat dari realita yang ada peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

lagi terkait kasus yang ada dan mencoba melakukan tindakan secara langsung 

untuk menumbuhkan motivasi intrinsic dan ekstrinsik siswa kelas XII di 

Perumahan Gondangmanis RT 08 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi atau Perguruan Tinggi (PT) serta mengetahui faktor-faktor motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi siswa dalam melanjutkan pendidikan 

Perguruan Tinggi. 

Alternatif yang digunakan peneliti adalah Konseling Rational Emotive 

Therapy (RET), karena bertujuan untuk untuk memperbaiki dan mengubah 

pikiran, perasaan dan perilaku serta menghapus pandangan hidup lain yang 

mengalahkan diri dan membantu klien dalam memperoleh tampilan hidup yang 

lebih toleran dan masuk akal. Menghilangkan gangguan emosional seperti : benci, 

takut, rasa bersalah, cemas, was-was, marah sebagai akibat berpikir yang 

irasional, dan melatih serta mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan 

hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai dan 

kemampuan diri. Melalui teknik konseling ini akan mencoba untuk memotivasi 

siswa yang mengalami masalah motivasi studi lanjut. Untuk mendapatkan hasil 

yang lebih tajam serta sejauh mana konseling RET dapat diimplementasikan 

dalam mengatasi remaja yang tidak memiliki motivasi studi lanjut maka peneliti 
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akan mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Konseling Rasional 

Emotive Therapy (RET) Untuk Meningkatkan Motivasi Studi Lanjut ke Perguruan 

Tinggi Pada Siswa kelas XII Perumahan Gondang Manis RT 08”. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah apa yang akan diteliti terhadap subjek yang 

dipilih. Penelitian ini difokuskan untuk siswa kelas XII Perumahan Gondang 

Manis RT 08 yang memiliki permasalahan motivasi dalam melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XII di Perumahan Gondang Manis RT 08 yang berjumlah 10 orang. Namun yang 

dipilih untuk menjadi subjek penelitian hanya ada dua orang saja, yaitu MW dan 

MF.  

Kedua konseli menunjukkan adanya pemikiran dan keyakinan yang tidak 

rasional sehingga berpengaruh terhadap motivas melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi. Ketika siswa tidak memiliki motivasi melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

dapat memberikan beberapa dampak yang negatif, yaitu tidak ada keinginan 

belajar, wawasan/ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sangat minim, 

menyebabkan banyaknya pengangguran, masa depan kurang jelas, cenderung 

lebih mementingkan adat/budaya daripada pendidikan dan bisa menimbulkan 

kenakalan remaja.  

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan penanganan khusus agar karier 

siswa lebih terarah. Oleh karena itu peneliti menerapkan konseling individu 

Rasional Emotive Therapy (RET) agar motivasi studi lanjut ke Perguruan Tinggi 
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meningkat. Tujuan menggunakan teknik ini agar siswa mampu memotivasi 7 

dirinya dengan lingkungan perkuliahan, serta membantu konseli untuk 

membebaskan dirinya dari cara berpikir yang tidak logis atau irasional menjadi 

cara berpikir yang logis atau rasional.. 

1.2.2. Lokus Penelitian 

Lokus penelitian yang dimaksud adalah setting penelitian, yakni 

Perumahan Gondang Manis RT 08 dengan tujuan agar motivasi siswa kelas XII 

dalam melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi meningkat.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1.3.1. Faktor apakah yang mempengaruhi motivasi studi lanjut ke Perguruan 

Tingi Rendah pada siswa kelas XII Perumahan Gondangmanis RT 08?  

1.3.2. Apakah layanan konseling Rasional Emotive Therapy (RET) dapat 

meningkatkan motivasi studi lanjut ke Pergurun Tinggi pada siswa kelas 

XII Perumahan Gondangmanis RT 08? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi motivasi studi lanjut ke 

Perguruan Tingi Rendah pada siswa kelas XII Perumahan Gondangmanis 

RT 08. 
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1.4.2. Mengetahui apakah layanan konseling Rasional Emotive Therapy (RET) 

dapat meningkatkan motivasi studi lanjut ke Pergurun Tinggi pada siswa 

kelas XII Perumahan Gondangmanis RT 08. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari Konseling Rasional Emotive Therapy (RET) ini diharapkan 

bisa mengembangkan teori konseling individu dalam mengatasi motivasi studi 

lanjut ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XII Perumahan Gondangmanis RT 

08. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya bimbingan dan konseling tentang model-model 

pembinaan siswa dengan menggunakan konseling individu dengan teknik 

Rasional Emotive Therapy (RET). 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Manfaar praktis yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa : Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan layanan 

motivasi untuk siswa lanjut pendidikan pasca lulus SMA yang mengalami 

hambatan untuk lanjut Perguruan Tinggi, khususnya siswa kelas XII di 

Perumahan Gondangmanis RT 08. 

2. Bagi peneliti : Peneliti memperoleh pengalaman praktik dalam 

mengaplikasikan teori-teori bimbingan dan konseling melalui layanan 

konseling Rasional Emotive  Therapy (RET) untuk meningkatkan motivasi 

studi lanjut siswa ke Perguruan Tinggi. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul “Penerapan Konseling Rasional Emotive Therapy 

(RET), untuk Meningkatkan Motivasi Studi Lanjut ke Perguruan Tinggi pada 

Siswa kelas XII Perumahan Gondang Manis RT 08”. Maka ruang lingkup 

penelitian ini adalah Konseling Rasional Emotive Therapy (RET) dan rendahnya 

motivasi instrinsik dan ekstrinsik siswa dalam melanjutkan ke Perguruan Tinggi. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII di Perumahan 

Gondangmanis RT 08. Namun tidak semua warga dijadikan partisipan, hanya 

siswa kelas XII SMA yang tidak memiliki permasalahan motivasi studi lanjut ke 

Perguruan Tinggi. Harapannya setelah mengikuti konseling Rasional Emotive 

Therapy (RET) siswa menjadi memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan 

studinya setelah lulus nanti. 

 


