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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoritis  

2.1.1  Pengertian Minat 

Setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda terhadap suatu hal tergantung 

pada perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan mereka. Secara sederhana 

minat dapat berarti suatu ketertarikan atau kegairahan terhadap sesuatu. Sebagaimana 

dikatakan oleh Muhibin Syah (2010:133) “Minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”. Pendapat 

mengenai minat juga diungkapkan oleh Slameto (2010: 180) bahwa “Minat adalah rasa 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 

Sementara menurut Hilgar dalam (Suharyat, 2009:8) “Minat adalah suatu 

proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang 

diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas”. Dikatakan juga oleh Andi 

Maprare dalam (Suharyat, 2009:8) bahwa “Minat adalah suatu perangkat mental yang 

terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut 

atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. 

2.1.2  Ciri-ciri Minat 

Metasari dalam (Suharyat, 2019: 10) menyebutkan ada beberapa ciri minat pada 

seorang anak, diantaranya sebagai berikut:  

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 

2) Minat bergantung pada kesiapan belajar. 

3) Minat bergantung pada kesempatan belajar.  
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4) Perkembangan minat terbatas. 

5) Minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya.  

6) Minat berbobot emosional. 

7) Minat itu Egosentrik. 

 

Selain itu, ciri seseorang memiliki minat terhadap sesuatu dapat di lihat dari 

sikap yang ditimbulkan. Sikap tersebut  baik berupa ekspresi, pernyataan, perhatian, 

maupun aktivitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Slameto (2003:180) bahwa seseorang 

yang mempunyai minat terhadap sesuatu memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Pertama, 

minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal dari pada yang lain. Kedua, siswa yang memiliki minat 

terhadap suatu subjek tertenu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 

terhadap subjek tersebut. Ketiga, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas. 

2.1.3 Macam-macam Minat 

Minat memegang peranan penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

sehingga minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain berdasarkan 

timbulnya, berdasarkan  arahnya, dan berdasarkan cara mengungkapkannya. Hal ini 

dijelaskan oleh Abd. Rahman shaleh dalam (Suharyat, 2019: 11-12) sebagai berikut: 

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam antara 

lain:  

a. Minat Primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau 

jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan 

enak dan nyaman, kebebasan beraktivitas serta seks.  

b. Minat Kultural atau sosial adalah minat yang timbulnya karena proses 

belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. 

Misalnya minat belajar individu punya pengalaman bahwa masyarakat 

atau lingkungan akan lebih menghargai orang-orang terpelajar dan 

pendidikan tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan minat individu 

untuk belajar dan berprestasi agar mendapat penghargaan dari 
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lingkungan, hal ini mempunyai arti yang sangat penting bagi harga 

dirinya.  

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam antara 

lain:  

a. Minat Intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas 

itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasr atau minat asli. 

Misalnya seseorang belajar karena memang pada ilmu pengetahuan atau 

karena memang senang membaca, bukan karena ingin mendapatkan 

pujian atau penghargaan.   

b. Minat Ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir 

dari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan 

minat tersebut hilang. Misalnya seseorang yang belajar dengan tujuan 

agar menjadi juara kelas atau lulus ujian.   

3. Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi empat 

macam, terdiri atas:  

a. Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta 

kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik 

yang berupa tugas maupun bukan tugas dengan perasaan senang.  

b. Manifest interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara 

mengobservasi secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan subjek  

c. Tested interest adalah minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari 

hasil jawaban tes objektif yang diberikan.  

d. Inventoried interest adalah minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan alat-alat yang sudah distandardisasikan.  

 

2.1.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang tidak terlepas dari faktor 

internal maupun faktor eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Agus Sujanto dalam 

(Suharyat, 2009:3) menyebutkan bahwa “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat ada 

2, yakni faktor internal dan faktor eksternal”. Mengenai hal tersebut di jelaskan oleh 

Nugroho dkk (2013:9) bahwa faktor-faktor internal yang mempengaruhi minat 

mahasiswa terdiri atas faktor sikap dan kepribadian yaitu dianataranya: “Perhatian 

terhadap kualitas pendidikan, nilai sosial yang tinggi, memiliki tantangan, biaya 

terjangkau, bermanfaat untuk orang lain, cita-cita menjadi guru, mengikuti seminar 
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tentang guru, memiliki pengalaman mengajar”. Selain faktor internal Nugroho dkk. 

(2013:9) menjelaskan adanya faktor eksternal. “Faktor eksternal yang mempengaruhi 

minat mahasiswa menjadi guru yang terdiri atas faktor keluarga dan faktor 

lingkungan”. 

2.1.5  Minat Menjadi Guru Ekonomi 

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 dijelaskan 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah”. Selanjutnya, pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas dijelaskan 

bahwa “Guru adalah pendidik, yakni tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan”. 

Minat menjadi guru ekonomi dapat diartikan  sebagai suatu ketertarikan dari 

dalam diri seseorang terhadap profesi sebagai guru ekonomi. Sesuai dengan pendapat 

Aini, Eka Nur (2018: 84) yang mengatakan bahwa “Minat menjadi guru adalah suatu 

ketertarikan dan rasa suka  dari dalam diri individu yang mendorong dan 

mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk mewujudkan keinginannya memilih 

professi sebagi guru”. Ketertarikan tersebut ditunjukkan dengan adanya perasaan 

senang dan perhatian yang lebih terhadap profesi guru yang memiliki keahlian di 

bidang ekonomi. 



13 

 

 
 

Minat menjadi guru ekonomi bisa timbul dalam diri seseorang berawal dari 

mengenal pengetahuan dan informasi mengenai profesi guru ekonomi, perasaan senang 

dan ketertarikan terhadap bidang ekonomi, dan kemauan dan hasrat untuk menjadi 

guru. Menurut Suharyat (2009:14) indikator minat yaitu “Perasaan senang, partisipasi, 

perhatian, keaktifan, dan mentaati peraturan atau aturan main yang terkait dengan 

subjek”. Sehingga dapat disimpulkan minat menjadi guru ekonomi dapat diukur 

melalui indikator antara lain kognisi (mengenal yaitu dengan adanya pengetahuan dan 

informasi yang memadai), emosi (adanya perasaan senang dan ketertarikan), serta 

konasi (adanya kemauan dan hasrat untuk berkehendak menjadi guru yang memiliki 

keahlian di bidang ekonomi). 

2.1.6  Pengertian Status Sosial 

Menurut Mayor Polak dalam Abdulsyani (2015:91) “Status dimaksudkan 

sebagai kedudukan sosial seseorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat”. 

Di sebutkan juga oleh Soekanto (2007:210) “Kedudukan (status) di artikan sebagai 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial”. Dan menurut Linton dalam 

Soekanto (2007:210) ”Secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu 

pola tertentu”. 

Soekanto dalam Abdulsyani (2015:92) membedakan status dengan status sosial 

yaitu: 

Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau 

tempat suatu kelompok berhubungan dengan kelompok-kelompok lainya 

didalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan status sosial diartikan 
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sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan 

orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta 

kewajibannya. 

Abdulsyani (2015:92)  Status sosial dapat diartikan sebagai “Kedudukan 

seseorang dalam suatu  kelompok dan hubungannya dengan anggota yang lain dalam 

kelompok yang sama”. kedudukan-kedudukan tersebut diperbandingkan menurut nilai 

dan kuantitasnya sehingga terlihat ada perbedaan antara kedudukan yang rendah dan 

yang tinggi. 

2.1.7  Macam-macam Status Sosial Ekonomi 

Kedudukan atau status sosial seseorang dalam masyarakat dapat diperoleh 

berdasarkan kelahiran dan dapat diperoleh oleh diri sendiri. Seperti yang dikatakan 

oleh Nasution (2015: 74 ) “Kedudukan seseorang ada yang diperoleh berdasarkan 

kelahiran, ada pula yang diperoleh sendiri berkat usaha individu”. Hal ini jelaskan oleh  

Abdulsyani (2015:93) “Status sosial dapat dibedakan atas dua macam menurut proses 

perkembangannya”, yaitu sebagai berikut: 

a. Status yang diperoleh atas dasar keturunan (ascribed-status). Pada umumnya 

status ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang menganut 

stratifikasi tertutup, misalnya masyarakat feodal atau masyarakat yang 

menganut paham rasialisme.  

b. Status yang diperoleh atas dasar usaha yang sengaja (achieved-status), Status 

ini dalam perolehannya berbeda dengan status atas dasar kelahiran, kodrat 

atau keturunan;status ini bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita-cita yang 

direncanakan atau diperhitungkan  dengan matang. 

 

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2007:210) 

membedakan 2 kedudukan (status) di dalam masyarakat yaitu: 
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a. Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan 

tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang 

bangsawan adalah bangsawan pula. 

b. Achived status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dan usaha-

usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. 

Akan tetapi, bersifat terbuka bagi siapa aja, tergantung dari kemampuan 

masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. 

 

 Sementara Polak dalam Abdulsyani (2015:94) membedakan lagi atas satu 

macam status, yaitu status yang diberikan (assigned-status). Status ini sering 

mempunyai hubungan erat dengan achieved-status, dalam arti bahwa suatu kelompok 

atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap 

telah berjasa; telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat. 

2.1.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Menurut Sugihartono dalam Setyo Dwi Utomo (2018: 6) bahwa status sosial 

ekonomi orang tua dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan orang tua 

Pendidikan mengandung makna bahwa pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pematangan seseorang individu di kehidupan 

bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang 

akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan 

seseorang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang 

membutuhkan. 

2. Pekerjaan orang tua 

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala 

kebutuhan dapat terpenuhi (Alwi 2007: 75) berpendapat bahwa “Pekerjaan 

adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan”. Pekerjaan tidak 

hanya mempunyai nilai ekonomi namun sebagai usaha manusia untuk 

mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan, berupa barang atau jasa 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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3. Penghasilan orang tua 

Pendapatan akan mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang, fenomena 

ini sering dijumpai terutama dalam masyarakat yang matrealistis dan 

tradisional yang menghargai status sosial ekonomi yang tinggi terhadap 

kekayaan. Menurut Sumardi (Sumarto, 2006: 14) “Pendapatan adalah jumlah 

penghasilan rill seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk 

memenuhi kebutuhan bersamamaupun perseorangan dalam keluarga”. 

   

Sementara Soekanto dalam Kusniawati (2016) menambahkan untuk 

mengetahui tingkat status sosial ekonomi ada empat faktor yaitu :  

1) Tingkat pendidikan 

2) Pekerjaan 

3) Pendapatan 

4) Kekayaan atau kepemilikan 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa kekayaan atau kepemilikan akan 

mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang. Sebagian orang dalam lingkungan 

masyarakat pedesaan akan lebih menghargai kepada orang yang tingkat kekayaannya 

lebih tinggi.  

2.1.9  Pengertian Prestasi Pelajar 

Menurut Slameto (2003:2) menyebutkan bahwa “Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Sementara pendapat Hamalik (2007: 27) “Belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing)”. Sejalan dengan 
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yang diungkapkan oleh Vesta dan Thompson dalam Basleman (2011: 8) “Learning is 

an enduring or permanent change in behavior as a result or experience” suatu 

perubahan yang bersifat abadi atau permanen dalam tingkah laku sebagai akibat dari 

pengalaman. Dari beberapa pengertian tersebut di dapat kata kunci yang menandai 

seseorang belajar yaitu tingkah laku, proses perubahan dan pengalaman. Dijelaskan 

oleh Prastiti (2009:226) “Adapun hasil dalam kegiatan belajar diartikan sebagai kinerja 

akademik atau prestasi belajar”. 

Prestasi belajar menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 130), 

“Prestasi belajar merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar (faktor 

eksternal) individu”. Menurut Winkel sebagaimana dikutif oleh Mawarsih dkk 

(2013:2) “Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan 

seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai dengan bobot yang 

dicapainya“. Disebutkan juga oleh Inayah dkk (2013:1) “Prestasi belajar pada 

hakikatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. Semakin baik usaha belajar 

seseorang semakin baik pula prestasi belajar yang di perolehnya”. Saputro dan 

Pardiman (2012:79) “Prestasi Belajar adalah hasil penilaian dari kegiatan belajar yang 

telah dilakukan dan merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan oleh dosen 

yang dinyatakan dalam bentuk simbul, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai”.  
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2.1.10  Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar memiliki fungsi untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa 

menguasai pelajaran yang telah diberikan dalam berbagai aspek. Seperti yang 

dikatakan oleh Prastiti (2009:226) “Hasil belajar berfungsi untuk mengetahui tingkat 

kemajuan atau penguasaan yang telah dicapai siswa dalam segala aspek meliputi ranah 

cipta (prestasi kognitif), ranah rasa (prestasi afektif), dan ranah karsa (prestasi 

psikomotorik)”. Hasil belajar mahasiswa menunjukan adanya prestasi belajar, 

sedangkan prestasi belajar sebagai suatu indikator adanya perubahan tingkah laku dan 

kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Informasi mengenai prestasi belajar 

diperlukan bagi mahasiswa yang berfungsi sebagai tolak ukur kemampuannya untuk 

terus melakukan perbaikan. Selain itu, Informasi mengenai prestasi belajar mahasiswa 

juga berfungsi bagi dosen sebagai umpan balik dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. 

2.1.11  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar ada hubungan atau keterkaitannya dengan bakat seseorang. 

Sesuai dengan pendapat Sunarto (2008:121) yang mengatakan bahwa “Bakat 

memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi 

diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat 

itu dapat terwujud”. Hal ini dijelaskan lebih rinci oleh Dalyono dan Slameto dalam 

Setiaji (2015:210) yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar seseorang, yaitu:  
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a. Faktor intern, merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, terdiri dari tiga yaitu: (a) faktor jasmaniah yaitu kesehatan, cacat 

tubuh, (b) faktor psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesepian, dan (c) faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani 

dan kelelahan rohani.  

b. Faktor ekstern, merupakan faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern 

yang dapat berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

(a) faktor keluarga, (b) faktor sekolah, (c) faktor masyarakat.  

 

Sejalan dengan pendapat Purwanto dalam Mediawati (2010:136) 

mengemukakan faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar dan prestasi belajar, dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Faktor yang ada di dalam individu itu sendiri yang disebut faktor individual 

antara lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, motivasi dan faktor 

kepribadian.  

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut dengan faktor sosial antara 

lain faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, alat yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar serta motivasi  sosial. 

 

Sementara itu, Yani Riyani (2012:24)  dalam penelitiannya yang berjudul 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, menyimpulkan 

bahwa “Variabel yang mempengaruhi prestasi belajar pada mahasiswa adalah tujuan 

pembelajaran, bahan ajar, alat, motivasi, proses belajar mengajar, metode, sumber, 

evaluasi, mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, lingkungan, kesehatan 

dan bakat”. Dari faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dan dikelompokan menjadi 4 

faktor yaitu: (a) terdiri dari proses belajar mengajar, metode, sumber dan mahasiswa; 

(b) terdiri atas bahan ajar, alat, motivasi dan evaluasi; (c) terdiri atas Interaksi 

mahasiswa dengan materi, lingkungan dan kesehatan. (d) terdiri atas tujuan dan bakat. 
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2.2 Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

Kajian empirik penelitian sebelumnya sangat diperlukan untuk menunjang 

penelitian yang akan dilakukan penulis. Kajian empirik tersebut disajikan dalam tabel 

2.1 : 

Tabel 2.1 

Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

No Nama Tahun Judul Hasil 

 

1 

 

Lutfiyah 

  

2016 

Hubungan Antara 

Minat Menjadi Guru 

Dengan  Prestasi 

Belajar Mahasiswa  

pendidikan geografi 

Universitas Negeri 

Malang. 

 

 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan minat menjadi guru 

dengan prestasi belajar. Hal ini dapat 

dibuktikan melalui hasil sig. dan 

person corellation uji korelasi. Hasil 

sig. minat menjadi guru 0,000 < 0,05, 

maka H0 ditolak, berarti ada hubungan 

signifikan minat menjadi guru dengan 

prestasi belajar. Person Corellation uji 

korelasi sebesar 0,465 maka terdapat 

hubungan korelasi yang cukup antara 

minat menjadi guru dengan pretasi 

belajar. 

 

2 

 

Alinurdin 

   

2017 

Pengaruh Orang Tua 

Terhadap  Minat 

Mahasiswa Menjadi 

Guru pada  

mahasiswa Program 

Studi Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

angkatan ke-sepuluh 

Fakultas Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidikan, 

Universitas 

Pamulang. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa  terdapat  hubungan  antara 

orang tua  dan minat menjadi guru 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Pamulang  yang 

ditunjukkan dengan nilai r hitung  

sebesar 0,389, dan kemudian nilai r 

hitung ini dibandingkan dengan nilai r 

tabel dengan koefisien korelasi sebesar 

0,05 dan n sebanyak 106, maka 

didapatkan nilai r hitung lebih besar 

dari nilai r tabel, dimana nilai r tabel 

adalah sebesar 0,195.  Sehingga dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

korelasi atau hubungan antara orang 

tua  dan minat mahasiswa menjadi 

guru  Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Besarnya pengaruh 

ditunjukkan dengan besarnya nilai 

koefisien determinasi, dimana pada 

penelitian ini diperoleh besarnya nilai 

Koefisien Determinasi (KD) sebesar 

15,16%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada program studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan   

orang tua  mempunyai pengaruh 

terhadap minat menjadi guru 

Pendidikan Kewarganegaraan sebesar 

15,16%.  

 

3 Mariyati 2009 Minat Mahasiswa 

Untuk Menjadi Guru 

ditinjau dari Status 

Sosial Ekonomi 

Orang Tua dan 

Perbedaan Etnis 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa (a) tidak ada perbedaan minat 

mahasiswa menjadi guru ditinjau dari 

tingkat pendidikan. Hal ini didukung 

dengan hasil perhitungan nilai X2 

hitung sebesar 7,029 ≤ X2 tabel 15,507 

(b) tidak ada perbedaan minat 

mahasiswa untuk menjadi guru ditinjau 

dari jenis pekerjaan. Hal ini didukung 

dengan hasil perhitungan  X2 hitung 

sebesar 7,904 ≤ X2 tabel 9,488 (c) ada 

perbedaan minat mahasiswa untuk 

menjadi guru ditinjau dari tingkat 

pendapatan. Hal ini didukung dengan 

hasil perhitungan  X2 hitung sebesar 

18,305 ≥ X2 tabel 15,507 (d)  ada 

perbedaan minat mahasiswa untuk 

menjadi guru ditinjau dari etnis. Hal 

ini didukung dengan hasil perhitungan  

X2 hitung sebesar 83,456 ≥ X2 tabel 

9,488. 

4 Iwan 

Darmawan 

2017 Pengaruh Status 

Sosial Ekonomi Dan 

Lingkungan Teman 

Sebaya Terhadap 

Minat Melanjutkan 

Studi Ke Perguruan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh dan 

signifikan status sosial ekonomi dan 

lingkungan teman sebaya terhadap 

minat melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi pada siswa di SMA N 1 Bayat. 
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Penelitian terdahulu secara umum dilakukan untuk meneliti mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi minat menjadi guru dengan memperhatikan faktor 

status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar mahasiswa. Penelitian terkait status 

sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar mahasiswa secara persis sama belum 

pernah dilakukan tapi untuk penelitian yang berhubungan dengan status sosial 

ekonomi, prestasi belajar dan minat menjadi guru sudah cukup banyak dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat persamaaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu diantaranya: 

Tinggi Pada Siswa 

Di SMAN 1 Bayat 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai F 

sebesar 32,750 dengan  nilai  

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai  

koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,359 atau 35,9%. Nilai R2  tersebut 

menunjukkan 35,9% minat 

melanjutkan studi dapat dijelaskan 

oleh variabel status sosial ekonomi dan 

lingkungan teman sebaya, sedangkan 

sisanya sebesar 64,1% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

5 Ita 

Astarini 

2016 Pengaruh Self 

Efficacy,  Prestise 

Profesi Guru Dan 

Status  Sosial 

Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Minat 

Menjadi Guru 

Akuntansi Pada 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Akuntansi 2011 FE 

UNES 

Dari penelitian ini dapat di simpulkan 

pengaruh self efficacy, prestise profesi 

guru, dan status sosial ekonomi orang 

tua terhadap minat mahasiswa menjadi 

guru akuntansi pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2011 

FE UNNES sebesar 49,9%. Sedangkan 

sisanya sebesar 50,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain seperti kesiapan, 

prestasi belajar, peluang kerja, praktek 

pengalaman lapangan, lingkungan 

keluarga, latar belakang  mahasiswa 

dan  lain-lain. 
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1. Persamaanya adalah sama sama dilakukan dalam rangka meneliti berbagai faktor 

yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru dengan memperhatikan status 

sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar mahasiswa. 

2. Perbedaanya adalah pada penentuan variabelnya. Pada penelitian terdahulu variabel 

X (Minat Menjadi Guru) terhadap variabel Y (Prestasi Belajar Mahasiswa), variabel 

X (Orang Tua) terhadap variabel Y (Minat Mahasiswa Menjadi Guru), variabel X 

(Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Perbedaan Etnis), terhadap variabel Y 

(Minat Menjadi Guru), variabel X (Self Efficacy, Prestise Profesi Guru Dan Status  

Sosial Ekonomi Orang Tua) terhadap variabel Y (Minat Menjadi Guru). Sedangkan 

Pada penelitian ini variabel X (Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Prestasi 

Belajar Mahasiswa) terhadap variabel Y (Minat Menjadi Guru Ekonomi). 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori yang telah di kemukakan 

sebelumnya dapat dibuat kerangka berfikir. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono 

(2016:91) “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting”. Dari pendapat tersebut dapat diambil suatu kerangka berfikir sebagai berikut: 

Minat seseorang pada bidang keguruan merupakan sesuatu hasrat yang timbul 

dari dalam diri individu yang mendorong dan mempengaruhi tingkah lakunya untuk 

mewujudkan keinginannya menjadi seorang guru. Meskipun dianggap sebagai profesi 

mulia namun guru merupakan salah satu profesi yang kurang diminati oleh sebagian 

orang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.  
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Pemilihan karir mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi menjadi guru 

ekonomi tentu memerlukan pertimbangan yang matang berdasarkan faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan karir 

mahasiswa diantaranya status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar. Hal ini 

didukung dengan teori perkembangan karir John Holland yang menjelaskan bahwa 

individu akan tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan berbagai 

variabel yang melatarbelakanginya. Variabel yang melatarbelakangi pemilihan minat 

karir mahasiswa salahsatunya adalah latar belakang status sosial ekonomi orang tua. 

Keadaan status sosial ekonomi orang tua mahasiswa dipandang sebagai faktor yang 

berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa karena orang tua memiliki peranan 

penting dalam mempengaruhi minat karir anak. Mahasiswa yang ada pada lingkungan 

status sosial ekonomi orang tuanya sebagai pengusaha maka akan lebih berminat 

menjadi wirausahaan sedangkan mahasiswa yang ada pada suatu lingkungan keluarga 

seorang guru maka akan cenderung memiliki minat yang tinggi terhadap pemilihan 

karir sebagai guru. Selain variabel yang melatarbelakanginya, mahasiswa akan tertarik 

pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya. 

Kepribadian mahasiswa dianggap sebagai sebagai faktor yang mempengaruhi 

minat mahasiswa berprofesi sebagai guru. Salah satu kepribadian  yang dimiliki oleh 

mahasiswa yaitu kemampuan kognitifnya dalam belajar. Proses pembelajaran yang 

dilakukan mahasiswa akan mendapatkan nilai sebagai ukuran prestasinya. Prestasi 

belajar mahasiswa akan menjadi hal penting terhadap pemilihan karir mahasiswa. 

Dalam prosesnya, prestasi belajar merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangan 

dalam pemilihan karir mahasiswa terutama dalam berkarir sebagai guru. 
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Oleh karena itu, maka keterkaitan antara status sosial ekonomi orang tua,  

prestasi belajar mahasiswa dan minat menjadi guru dapat dilihat pada gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

2.4 Hipotesis 

Arikunto, Suharsimi (2013: 112) menyatakan “Hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu  jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan  landasan teoretis dan 

kerangka berfikir, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut “terdapat 

pengaruh positif signifikan dan tidak signifikan status sosial ekonomi orang tua dan 

prestasi belajar terhadap minat mahasiswa menjadi guru ekonomi”. 

Hipotesisnya adalah: 

1)  Ho = Tidak terdapat Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap 

Minat  Menjadi Guru Ekonomi 

 Ha = Terdapat Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Minat 

Menjadi Guru Ekonomi 

Status Sosial 

Ekonomi 
Minat Menjadi 

Guru 

Prestasi Belajar 

Mahasiswa 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiraan 
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2) Ho = 

 

Ha = 

Tidak terdapat  Pengaruh Prestasi Belajar Mahasiswa terhadap  

Menjadi Guru Ekonomi 

Terdapat  Pengaruh Prestasi Belajar Mahasiswa terhadap Minat 

Menjadi Guru Ekonomi 

3) Ho = 

 

Ha = 

Tidak Terdapat Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan 

Prestasi Belajar Mahasiswa terhadap Minat Menjadi Guru Ekonomi 

Terdapat Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Prestasi 

Belajar Mahasiswa terhadap Minat Menjadi Guru Ekonomi 

 


