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1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu
bangsa. Pendidikan juga merupakan suatu alat yang strategis untuk meningkatkan
taraf hidup manusia sehingga setiap masyarakat mempunyai kemampuan untuk
mengikuti perkembangan yang kompetitif baik secara nasional maupun
internasional. Pembangunan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu tujuan
bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal
tersebut terdapat dalam batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21,
Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32, juga mengamanatkan, bahwa
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional. Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional
yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa
Indonesia yang berkelanjutan (UU No. 12 tahun 2012).

Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran 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. Pendidikan tinggi adalah jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor, dan program spesialis serta
program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan
kebudayaan bangsa Indonesia.

Memilih perguruan tinggi bagi siswa SMA sangatlah sulit dan perlu
pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam menentukan tempat
kuliahnya nanti. Sebelum menentukan pilihannya seringkali siswa meminta
pertimbangan dari orang tua dan teman. Menurut Cabrera dan La Nasa (2000)
pengaruh orang dapat berbentuk sebagai suatu motivasi dan proaktif serta menjadi
diskusi yang juga melibatkan sekolah terkait dengan harapan siswa terhadap
perguruan tinggi yang dipilihnya (Miller 1997; Schmit dan Vesper 1999; Perna
2000).

Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum di Indonesia. IPB berperan besar dalam menghasilkan SDM,
pengembangan IPTEKS dan diberi mandat sebagai pelopor pembangunan
pertanian dalam arti luas yang didirikan pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 tahun 1963 yang
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 279
tahun 1965 (Renstra IPB tahun 2014-2018).

Sistem pendidikan di IPB mengutamakan penguatan kompetensi lulusan,
yakni keunggulan fundamental individu yang mencerminkan sikap dan kinerja
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lulusan di dunia kerja atau pada situasi tertentu. IPB menerjemahkan kurikulum
berbasis kompetensi (KBK) dengan Kurikulum Sistem Mayor-Minor dengan
mengacu kepada pemenuhan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI, Indonesian Qualification Framework). Sistem kurikulum berbasis
kompetensi yang dilaksanakan oleh departemen, dirancang untuk memberikan
keleluasaan kepada peserta didik dalam meramu mata kuliah untuk memperluas
wawasan dan meningkatkan efisiensi penyelengaraan, serta dapat meningkatkan
mutu dan relevansi program pendidikan (Renstra IPB tahun 2014-2018).

IPB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum menyadari dengan semakin
kompleksnya tantangan pembanguan pertanian dan memperlebar mandatnya tidak
semata memaknai pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tropika dan
biosains. IPB memposisikan urgensi pengarusutamaan pertanian dalam berbagai
aspek perkembangan sistem pengelolaan sumberdaya hayati dan lingkungan,
penguatan nilai tambah ekonomi sektor-sektor lain yang terkait bagi kesejahteraan
dan kemaslahatan manusia (Renstra IPB 2014-2018). Terkait dengan hal tersebut
jumlah mahasiswa yang diterima IPB dapat di lihat pada tabel 1, 2 dan tabel 3.

Tabel 1 Perkembangan jumlah pelamar yang dipanggil dan yang diterima
berdasarkan jalur masuk SNMPTN-UNDANGAN

Keterangan
TAHUN

2009 2010 *) 2011 *) 2012 *) 2013
Pelamar 8788 9448 9295 15864 26173
Panggil 2671 3028 2514 2629 2298
Terima 2095 2606 2334 2409 2118

*) PTN pilihan pertama
Sumber : TPB dalam angka (2015)

Tabel 1 menunjukkan jumlah pelamar yang mendaftar di IPB mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pelamar karena pemerintah
menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru jalur undangan menjadi kebijakan
nasional sehingga siswa SMA dengan beragam aktreditasi dan kualitas dapat
mendaftar di perguruan tinggi khususnya di IPB. Jumlah calon mahasiswa yang
dipanggil dan yang diterima fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 2 Perkembangan jumlah mahasiswa baru IPB

Jenjang
Tahun Akademik

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
D3 2193 2569 2013 2197
S1 3494 3867 3736 3556
S2 1161 1355 1506 1204
S3 267 227 210 211

Total 7116 8019 7465 7168
Sumber : Statistik Pendidikan IPB dan Sistem Informasi Akademik IPB (2014)

Perkembangan jumlah mahasiswa baru IPB berdasarkan jalur masuk dapat
di lihat pada tabel 3.
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Tabel 3 Perkembangan jumlah mahasiswa baru IPB berdasarkan jalur masuk

Jalur Masuk
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

USMI/SNMPTN UNDANGAN 2095 2606 2334 2409 2118 2176 2291

SPMB/SNMPTN UJIAN TULIS/SBMPTN 518 522 618 714 920 872 1071

PIN/BUD 242 231 217 272 219 171 105

UTM 315 382 297 445 419 271 131

Mhs Internasional 40 13 28 16 29 20 30

AFIRMASI PAPUA/KALBAR 0 0 0 11 31 46 24

Total 3210 3754 3494 3867 3736 3556 3652
Sumber : TPB IPB dalam angka (2015)

Era Globalisasi saat ini menuntut masyarakat untuk terus mengembangkan
kompetensi diri karena persaingan yang semakin ketat baik secara nasional
maupun internasional. Untuk dapat berperan dan bersaing di era globalisasi maka
pendidikan merupakan syarat mutlak sebagai sarana untuk mengembangkan
pengetahuan dan kemampuan melalui pengajaran yang diberikan. Pada dasarnya
faktor-faktor yang memengaruhi siswa dalam memilih perguruan tinggi sebagai
tempat kuliah dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor  pribadi serta
faktor  psikologis. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan perguruan tinggi
adalah faktor keluarga, individual, pekerjaan, situasi ekonomi, motivasi, persepsi,
keyakinan dan sikap serta minat. Hal ini di perkuat oleh Schiffman dan Kanuk
(2007) yang mengatakan bahwa perilaku konsumen dalam membeli barang/jasa
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya psikologis, lingkungan dan individu.
Kotler (2007) mengatakan perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor
budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Engel, Blackwell dan Miniard (1995) juga
mengemukakan bahwa keputusan konsumen dalam memilih sebuah produk/jasa
dipengaruhi oleh tiga hal yakni 1). Pengaruh lingkungan/eksternal yang terdiri
dari faktor budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi; 2).
Pengaruh perbedaan individu/internal yang terdiri dari sumber daya konsumen
(waktu, uang, perhatian), motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap,
kepribadian, gaya hidup dan demografi; 3). Pengaruh psikologis yang terdiri dari
pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Faktor-faktor
yang ada di luar diri manusia (eksternal) dan faktor-faktor yang ada di dalam diri
manusia (internal) sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen khususnya
siswa SMA dalam memilih perguruan tinggi.

Petruzzellis dan Romanazzi (2010) dalam penelitiannya menemukan
bahwa terdapat dua faktor yang penting ketika memilih perguruan tinggi yaitu
faktor yang berkaitan dengan universitas dan yang berkaitan dengan siswa.
Menurut Yamamoto (2006) faktor utama dari pilihan siswa adalah pendapat dari
keluarga dan minat siswa tersebut. Orang tua dan teman sebaya juga
mempengaruhi siswa dalam mengambil keputusan untuk memilih perguruan
tinggi (Hossler dan Gallagher 1987). Proses pengambilan keputusan juga
dipengaruhi oleh faktor eksternal (budaya, keluarga, status sosial, demografik dan
aktivitas pemasaran) dan faktor internal (kepribadian, gaya hidup, sikap, opini dan
minat) (Cubillo et al. 2006; Maringe dan Carter 2007). Pengaruh dari faktor
internal secara spesifik berhubungan dengan individu siswa dan faktor eksternal
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dipengaruhi oleh lingkungan dari luar rumah siswa yang besar (Vrontis et al.
2007).

Beberapa faktor mempengaruhi keputusan siswa dalam memilih perguruan
tinggi yaitu faktor sosial, teman, guru bimbingan konseling, orang tua, fasilitas
olahraga dan prestise dari perguruan tinggi (Cabrera dan La Nasa 2000; Choy dan
Ottinger 1998; Helwig 2004; McDonough 1997; Toma dan Cross 1998).
Keragaman dari faktor demografi siswa seperti ras, jenis kelamin dan status sosial
ekonomi memengaruhi siswa dalam menentukan pilihan perguruan tinggi (Horvat
1996; Hurtado et al. 1997; Kim 2004; King 1999; Perun 1982; Shank dan Beasley
1997; Trent et al. 2001).

Memilih perguruan tinggi bagi siswa SMA melibatkan seluruh faktor yaitu
faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan faktor yang berasal dari
lingkungan siswa tersebut. Hal ini terjadi karena menyangkut masa depan dari
siswa yang efeknya akan dirasakan seumur hidup oleh siswa tersebut apabila
mereka melakukan kesalahan dalam memilih perguruan tinggi.

Oleh sebab itu maka perguruan tinggi harus bisa mengetahui faktor-faktor
apa yang memengaruhi siswa SMA memilih IPB sebagai tempat kuliahnya, baik
itu pengaruh dari faktor internal dan eksternal. IPB juga harus mampu memahami
perilaku konsumen khususnya preferensi siswa SMA sehingga bersedia memilih
IPB sebagai tempat kuliahnya. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini
mengambil judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Siswa SMA Kota
Bogor Memilih Institut Pertanian Bogor yang belum pernah dilakukan
sebelumnya. Diharapkan melalui karya ilmiah ini dapat diketahui kebutuhan dan
keinginan siswa SMA akan Perguruan Tinggi khususnya Institut Pertanian Bogor.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka rumusan masalah
yang menjadi dasar bagi penulisan ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana gambaran variasi faktor-faktor yang memengaruhi siswa SMA
Kota Bogor dalam memilih Institut Pertanian Bogor.

2. Faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap siswa SMA
Kota Bogor memilih Institut Pertanian Bogor.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Memberikan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi siswa SMA Kota

Bogor dalam memilih Institut Pertanian Bogor.
2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi siswa SMA Kota

Bogor dalam memilih Institut Pertanian Bogor.

Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan
manfaat berupa informasi tambahan yang dapat dijadikan sumbangan
pemikiran dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.
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