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Abstrak— Melanjutkan ke perguruan tinggi masih menjadi pilihan utama siswa 

setelah lulus SMA atau setara. Hal tersebut dikarenakan anggapan siswa ataupun 

orang tuanya bahwa gelar sarjana dapat memberikan pekerjaan yang lebih baik. 

Namun, dengan dicabutnya subsidi pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) menyebabkan biaya perkuliahan di PTN meningkat. Akibatnya biaya 
perkuliahan di PTN dan PTS tidak jauh berbeda. Selain itu, nilai rata-rata Ujian 

Nasional (UN) juga menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi, 

baik negeri maupun swasta.  Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 

keterkaitan antara penghasilan dan pendidikan terakhir orang tua siswa serta rata-rata 
nilai UN siswa terhadap kecenderungan siswa tersebut melanjutkan kuliah setelah 

lulus SMA. Penelitian ini memakai data siswa SMAN 3 Cimahi sebanyak 359 siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik 

penelitan survei. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 
dan statistik inferensial dengan statistik logistik biner. Penelitian ini menggunakan 

dua variabel respon, yaitu melanjutkan kuliah dan tidak, serta tiga variabel prediktor 

diantaranya penghasilan orang tua siswa terdiri dari lima kategori, pendidikan orang 

tua siswa terdiri dari enam kategori serta rata-rata nilai UN siswa SMAN 3 Cimahi 
tahun pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penghasilan orang 

tua, pendidikan orang tua, dan nilai rata-rata UN berpengharuh signifikan terhadap 

kecenderungan siswa tersebut melanjutkan kuliah dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Namun, dengan tingkat kepercayaan 99% nilai rata-rata UN tidak lagi berpengaruh 
signifikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa siswa dengan penghasilan 

orang tua lebih dari dua juta rupah dan pendidikan orang tua minimal diploma 

cenderung melanjutkan kuliahnya, sedangkan nilai UN berpengaruh tapi tidak 

signifikan. 

Kata kunci: kuliah, regresi logistik biner, survei. 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan survei pada [1], 84% siswa lulusan SMA atau setara berencana melanjutkan kuliah 

sementara 16% menyatakan tidak akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan utamanya 

karena mereka ingin langsung bekerja atau berwirausaha. Namun, tak kurang dari 15 persen responden 

dengan jujur mengaku tidak punya rencana kuliah karena kendala biaya. 

Sementara itu, dengan dicabutnya subsidi pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

berubahnya beberapa PTN menjadi PTN Badan Hukum menyebabkan biaya perkuliahan di PTN 

meningkat dari sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan PTN Badan Hukum diberikan otonomi untuk 

mengembangkan perguruan tingginya dengan mencari sumber dana selain dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Detail pendanaan perguruan tinggi dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

pada [2] yang menyebutkan bahwa pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari: a. anggaran 

pendapatan dan belanja negara; dan b. selain anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 11 ayat (1) 

huruf b PP tersebut menyebutkan bahwa pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain 

APBN dapat diperoleh dari biaya pendidikan.   
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Mahalnya biaya pendidikan tersebut dirasa membebankan kepada orang tua yang hendak 

menguliahkan anaknya setelah lulus SMA atau setara. Berdasarkan [3] bahwa pada tahun 2013/2014 

setengah PTN Berbadan hukum menetapkan rata-rata Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 4 sampai 

dengan 10 juta per semester. Bahkan ada yang membayar 47.5 rupiah per semester. Oleh karena itu, biaya 

pendidikan di perguruan tinggi saat ini tidak jauh berbeda antara di PTN maupun Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS).  

Pada tahun 2014 banyak media massa yang memberitakan tentang Raeni, anak tukang becak yang 

lulus dengan IPK 3.96 di Universitas Negeri Semarang (UNES). Dikutip dari [4], bahwa ayah Raeni 

berpenghasilan 10-50 rb per hari dari menarik becak dan 450 ribu rupiah sebagai karyawan pabrik kayu 

lapis. Berdasarkan kisah Raeni, walaupun tidak pernah mengenyam bangku kuliah dan penghasilan yang 

dapat dikatakan pas-pasan, ayahnya Raeni tetap mendukung anaknya untuk melanjutkan kuliah setelah 

lulus SMA. Menrurut ayahnya Raeni, "Sebagai orangtua hanya bisa mendukung (untuk kuliah anak). 

Saya rela mengajukan pensiun dini dari perusahaan kayu lapis agar mendapatkan pesangon."  

Selain dari masalah biaya dan dorongan orang tua, untuk dapat kuliah baik di PTN maupun PTS ada 

beberapa syarat yang harus di penuhi salah satunya adalah nilai Ujian Nasional (UN). Dikutip dari [5], 

menurut ketua panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) bahwa nilai UN tetap menjadi syarat penerimaan mahasiswa 

baru. Tidak hanya di PTN, nilai UN juga menjadi syarat untuk penerimaan mahasiswa baru di beberapa 

PTS, dijelaskan oleh ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) pada [6]. Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) juga mendukung ketetapan 

tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya membuka peluang siswa dengan nilai UN tinggi untuk 

bisa lebih percaya diri dapat diterima di salah satu perguruan tinggi setelah lulus SMA.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakuan penelitian tentang keterkaitan antara 

pendidikan terakhir orang tua siswa, pendapatan orang tua siswa, dan rata-rata nilai UN siswa terhadap 

kecenderungan siswa tersebut melanjutkan kuliah atau tidak setelah lulus SMA. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis variabel mana yang mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

kecenderungan siswa melanjutkan kuliah atau tidak.  

Penelitian ini bermanfaat umumnya untuk guru-guru di SMA atau setara agar lebih mengetahui hal-

hal apa saja yang mempengaruhi siswanya dalam melanjutkan kuliah atau tidak setelah lulus SMA, 

khususnya di SMA Negeri 3 Cimahi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru 

di sekolah agar dapat mengolah data yang terdapat di sekoahnya sehingga mendapatkan informasi tentang 

suatu keadaan di sekolah tersebut.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantiatif dengan teknik penelitian survei. Menurut 

Bogdan dan Bilen pada [7], penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukan hubungan antar variabel, 

deskripsi statistik, dan penetapan fakta. Menurut Gall dkk. pada [7], penelitian kuantitatif adalah penelitian 

untuk menguji hipotesis. 

 Penelitian survei adalah penelitian yang memberikan gambaran kuantitatif atau numerik tentang tren, 

sikap, atau pendapat dari sebuah populasi dengan menggunakan sampel. Data sampel tersebut diharapkan 

dapat menggambarkan populasi yang sesungguhnya sehingga penelitian tersebut dapat di generalisasi [8]. 

Kerlinger pada [9] menyatakan bahwa:  

“Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis.” 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik penelitian survei adalah suatu 

penelitian dengan menggunakan data sampel untuk mengetahui sesuatu, baik itu tren, sikap atau pendapat 

yang dapat mewakili suatu populasi.  

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitan ini digambarkan pada diagram alur yang termuat pada Gambar 1.  
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GAMBAR 1. DIAGRAM ALUR RANCANGAN PENELITAN  

 

Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, analisis statistik deskriptif, analisis statistik infrensial 

dengan statistik logistik biner. Selanjutnya, dilakukan analisis uji signifikansi model, uji parsial dan 

pembentukan model, uji signifikansi model per variabel prediktor, analisis odds ratio. Kemudian disusun 

kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.  

Menurut [10], regresi logistik adalah suatu pendekatan pemodelan matematis yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan beberapa variabel 𝑋 dengan suatu variabel dependen dikotomi, misalnya variabel 

𝑝. Gambar 2 dibawah ini memperjelas pernyataan tersebut [10]. 

 

 

 

 

 
GAMBAR 2. ILUSTRASI REGRESI LOGISTIK BINER 

 

Adapun model regresi logistik tersebut adalah  

 

𝑝 =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+𝛽3𝑥3+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛

1 +  𝑒𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+𝛽3𝑥3+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛
 

 

dimana 𝑝 merupakan variabel respon, 𝑥 adalah variabel prediktor,  𝛽 adalah koefisien dari variabel 𝑥, dan 

𝑒 adalah konstanta bilangan Euler [11]. 

B. Bahan Penelitian 

Bahan dalam penelitian ini meliputi data alumni SMA Negeri 3 Cimahi tahun pelajaran 2014/2015 
yang melanjutkan kuliah dan tidak. Selanjutnya, data pendidikan terakhir dan pendapatan orang tua serta 
data rata-rata nilai UN mereka. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versi 16.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah alumni SMA Negeri 3 Cimahi tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 

359 siswa.  

D. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap yang direncanakan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi: (1) Analisis 

masalah yang akan diteliti; (2) Pengumpulan data; (3) Pengolahan data dengan Statistik Deskriptif; (4) 

Pengolahan data dengan Statistik Infernsial; (5) Analisis hasil pengolahan data; (6) Menentukan 

kesimpulan penelitian.  

Masalah Multivariabel 

𝑿𝟏, 𝑿𝟐, 𝑿𝟑, . . . , 𝑿𝒕  𝒑  

 
Analisis statistik 

inferensial 

 
Uji signifikansi model 

 
Uji parsial dan 

pembentukan model 

 
Uji signifikansi model 

per variabel prediktor 

 
Analisis odds ratio Selesai 

Mulai Pengumpulan data 

 
Analisis statistik 

deskriptif 

(1) 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan metode survei. Data 359 siswa yang melanjutkan kuliah, 

penghasilan dan pendidikan terkahir orang tua siswa, serta data rata-rata nilai UN siswa tahun 2014/2015 

diperoleh langsung dari SMA Negeri 3 Cimahi.  

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sehingga teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan dua model statistik yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan metode statistik 

logistik biner. Menurut Athanasiadis pada [12], statistik deskriptif bertujuan untuk menunjukan frekuensi 

dan persentase dari variabel yang diteliti. Kemudian, menurut Baddie dan Halley pada [13], statistik 

inferensial merupakan teknik statistik untuk menguji hipotesis tentang temuan-temuan pada sebuah 

penelitian.   

Data 359 siswa tersebut diolah dan dikelompokan berdasarkan beberapa kategori seperti penghasilan 

orang tua siswa, pendidikan terkahir orang tua siswa, dan rata-rata nilai UN siswa tersebut. Setelah itu, 

data yang telah dikelompokan dimuat dalam beberapa diagram batang. Beberapa diagram tersebut 

diantaranya: (1). Diagram batang yang memuat data siswa melanjutkan kuliah dan data penghasilan orang 

tua siswa tersebut; (2). Diagram batang yang memuat data siswa melanjutkan kuliah dan data pendidikan 

terakhir orang tua siswa tersebut; (3). Diagram batang yang memuat data siswa melanjutkan kuliah dan 

data rata-rata hasil UN siswa tersebut. Setiap diagram dianalisis dan dilihat kecendrungannya untuk 

menentukan apakah terdapat korelasi antara penghasilan dan pendidikan terakhir orang tua siswa, serta 

rata-rata nilai UN terhadap kecenderungan siswa tersebut melanjutkan kuliah.  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif tersebut, peneliti kemudian menentukan beberapa 

hipotesis untuk diuji pada statistik inferensial dengan statistik logistik biner. Adapun beberapa pengujian 

statistik tersebut diantaranya: (1). Uji signifikansi model menggunakan uji omnibus dari koefisien model; 

(2). Uji parsial dan pembentukan model; (3). Uji signifikansi model per variabel prediktor; (4). 

Menganlisis odds ratio dari pendidikan terakhir orang tua siswa, penghasilan orang tua siswa, dan rata-

rata nilai UN. Semua pengujian tersebut menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 𝛼 = 0.05.  

Uji signifikansi model bertujuan untuk mellihat apakah terdapat minimal satu variabel prediktor yang 

berperngaruh signifikan terhadap variabel respon. Uji parsial dan pembentukan model bertujuan untuk 

menentukan nilai koefisien dan variabel per variabel prediktor pada model regresi logistik biner.  

Kemudian uji siginifikansi model per variabel prediktor bertujuan untuk mengetahui signifikansi per 

variabel prediktor terhadap variabel respon. Selanjutnya analisis odds ratio dilakukan untuk melihat 

ukuran kecenderungan sukses atau tidaknya satu kategori dengan lainnya per variabel prediktor. Dalam 

penelitian ini setiap kategori dibandingan dengan kategori paling rendah untuk masing-masing prediktor. 

Berdasarkan [14], analisis odds ratio merupakan analisis yang tidak dapat dipisahkan apabila datanya 

benar-benar dikotomi. 

Setelah melakukan serangkaian analisis tersebut. Selanjutnya peneliti menentukan kesimpulan dan 

saran penelitian bedasarkan analisis tersebut.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial menggunakan 
metode regresi logistik biner.   

A. Analisis Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Berikut analisis deskriptif dari penghasilan dan pendapatan orang tua siswa serta nilai UN terhadap 

kecenderungan melanjutkan kuliah atau tidak. Gambar 3 menunjukan bahwa siswa dengan pendidikan 

GAMBAR 3. KECENDERUNGAN SISWA MELANJUTKAN KULIAH BERDASARKAN 

PENDIDIKAN TERAKHIR ORANG TUA SISWA. 
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terakhir orang tuanya kategori 1 (SD), kategori 2 (SMP), dan kategori 3 (SMA) berturut-turut memiliki 
persentase melanjutkan kuliah sebesar 40.63%, 22.84%, 39.22%. Sebaliknya siswa dengan pendidikan 
terakhir orang tuanya masuk kategori 4 (Diploma), kategori 5 (S1), dan kategori 6 (S2) memiliki nilai 
persentase melanjutkan kuliah berturut-turut sebesar 75.90%, 85.71%, dan 57,14%. Hal tersebut 
menunjukan bahwa pendidikan orang tua siswa cukup berpengaruh terhadap kecenderungan siswa dalam 
melanjutkan kuliah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Selanjutnya, Gambar 4 menujnukan bahwa siswa dengan pendapatan orang tuanya masuk kategori 1 

(antara Rp.500.000,00 s.d. Rp.1.000.000,00), kategori 2 (antara Rp.1.000.000,00 s.d. Rp.1.500.000,00), 
dan kategori 3 (antara Rp.1.500.000,00 s.d. Rp.2.000.000,00) cenderung tidak melanjutkan kuliah dengan 
persentase melanjutkan kuliah berturut-turut sebesar 24.66%, 25.81%, dan 24.53%. Sedangkan siswa 
dengan penghasilan orang tua masuk kategori 4 (antara Rp.2.000.000,00 s.d. Rp.3.500.000,00), kategori 5 
(Rp.3.500.000,00 keatas) memiliki persentase melanjutkan kuliah berturut-turut sebesar 51.76% dan 
74.39%. Hal tersebut menunjukan bahwa penghasilan orang tua siswa mempunyai pengaruh terhadap 
kecenderungan siswa dalam melanjutkan kuliah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Berdasarkan Gambar 5, siswa yang mendapatkan nilai UN dalam kategori 1 (nilai 40an) dan kategori 2 

(nilai 50an) cenderung melanjutkan kuliah walaupun nilainya cukup rendah dengan persentase kuliah 
sebesar 100% untuk siswa yang mendapatkan nlai 40an dan 63.64% untuk siswa yang mendapatkan nilai 
50an. Siswa yang nilai UN nya masuk kategori 3 (nilai 60an) justru cenderung tidak melanjutkan kuliahnya 
dengan persentase melanjutkan kuliah hanya 29.84%. Namun, siswa dengan nilai rata-rata UN masuk 
kategori 5 (niali 80an) cenderung melanjutkan kuliahnya dengan persentase melanjutkan kuliah sebesar 
69.70%. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang besar antara besarnya rata-rata nilai 
UN siswa terhadap kecenderungan siswa tersebut melanjutkan kuliahnya atau tidak setelah lulus SMA. 

B. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik ini menggunakan metode analisis regresi logistik biner karena variabel respon pada 
penelitian ini berbentuk dikotomi (dua kategori) yaitu melanjutkan kuliah atau tidak. Analisis regresi 
logistik biner digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data 
dikotomik/biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval dan atau kategorik.  

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel respon yaitu  

𝑌= Siswa melanjutkan kuliah atau tidak, 

GAMBAR 4. KECENDERUNGAN SISWA MELANJUTKAN KULIAH BERDASARKAN 

PENGHASILAN ORANG TUA SISWA. 

GAMBAR 5. KECENDERUNGAN SISWA MELANJUTKAN KULIAH BERDASARKAN 

RATA-RATA NILAI UN. 
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dan variabel prediktor terdiri dari: 

 

 

Langkah pertama analisis penelitian ini adalah dengan menguji apakah dari ketiga variabel prediktor itu 
terdapat minimal satu yang signifikan mempengaruhi variabel respon. Uji statistik tersebut menggunakan 
uji Omnibus dari koefisien model dengan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

Hasil pengujian Omnibus tersebut disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 nilai signifikansi model 
sebesar 0.000 < 𝛼 = 0.05  sehingga tidak cukup bukti untuk menolak H1. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa terdapat minimal satu varaibel 𝑋 yang signifikan mempengaruhi variabel 𝑌. 

 

 

 

 

 

Selanjutnya dilakukan uji parsial dan pembentukan model untuk mengetahui nilai koefisien dan 
variabel serta menguji variabel predikor mana saja yang signifikan mempengaruhi variabel respon. Adapun 
hipotesis untuk menguji variabel prediktor adalah sebagai berikut:  

 

 

dengan 𝑖= 1, 2, 3. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa signifikansi 𝑋1= 0.000, 𝑋2= 0.000, dan 𝑋3= 0.049 
dimana semuanya kurang dari 𝛼 = 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghasilan orang tua 
siswa, pendidikan terakhir orang tua siswa, dan rata-rata nilai UN berpengaruh signifikan terhadap 
kecenderungan siswa melanjutkan kuliah. Namun, ada hal yang menarik dimana nilai signifikansi prediktor 
nilai UN mendekati 0.05 yaitu 0.049. Jika dilihat kembali analisis pada statistik deskriptif diperoleh temuan 
bahwa siswa yang nilai UN nya dibawah 50 sekalipun kecenderungan melanjutkan kuliahnya, maka dapat 
dikatakan bahwa kecenderungan nilai UN untuk mempengaruhi siswa melanjutkan kuliah atau tidak masih 
dapat diperdebatkan. Hal tersebut berdasarkan pada apabila tingkat kepercayaan diubah menjadi 99%, nilai 
UN tidak lagi signifikan mempengaruhi variabel respon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 menunjukan nilai-nilai koefisien dan variabel untuk model statistik regresi logistik biner yang 
ditunjukan pada kolom B. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 112.723 10 0.000 

 Block 112.723 10 0.000 

 Model 112.723 10 0.000 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a X1  27.211 4 0.000  

 X1(1) 0.211 0.429 0.240 1 0.624 1.234 
 X1(2) -0.017 0.469 0.001 1 0.971 0.983 

 X1(3) 0.860 0.404 4.528 1 0.033 2.363 
 X1(4) 1.843 0.430 18.39 1 0.000 6.317 
 X2  42.767 5 0.000  

 X2(1) -1.152 0.440 6.868 1 0.009 0.316 
 X2(2) -0.609 0.525 1.345 1 0.246 0.544 

 X2(3) 0.859 0.503 2.918 1 0.088 2.362 
 X2(4) 0.784 0.911 0.740 1 0.390 2.189 

 X2(5) 1.006 0.931 1.168 1 0.280 2.735 
 X3 0.027 0.014 3.859 1 0.049 1.027 

 Constant -2.490 1.049 5.629 1 0.018 0.083 

a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3 

𝑋1= Penghasilan orang tua siswa, 
𝑋2 = Pendidikan orang tua siswa, 
𝑋3= Rata-rata nilai ujian nasional siswa.  

 

H0: Tidak ada variabel 𝑋𝑖 yang signfikan mempengaruhi variabel 𝑌. 
H1: Minimal ada satu variabel 𝑋𝑖 yang signifikan mempengaruhi variabel 𝑌. 
𝑌. 

 

H0: 𝛽𝑖= 0 (variabel 𝑋𝑖 tidak signifikan mempengaruhi variabel 𝑌), 
H1: 𝛽𝑖 ≠ 0  (variabel 𝑋𝑖 signifikan mempengaruhi variabel 𝑌). 

 

𝑌. 
 

TABEL 1. UJI OMNIBUS DARI KOEFISIEN MODEL 

TABEL 2. UJI PARSIAL PEMBENTUKAN MODEL 
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Untuk memperkuat analisis pada penlitian ini, dilakukan juga uji odds ratio untuk setiap prediktor. 

Analisis odds ratio pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan setiap kategori pada 
prediktor dengan kategori terendah. Gambar 6 merupakan odds ratio untuk kategori pendidikan terkahir 
orang tua siswa. Pada Gambar 6 menunjukan bahwa kecenderungan siswa melanjutkan kuliah apabila 
pendidikan orang tuanya pada kategori 2 (SMP) dan 3 (SMA) rasionya sebesar 0.316 dan 0.544 kalinya 
dari siswa yang pendidikan orang tuanya SD. Artinya kecenderungan melanjutkan kuliah siswa yang 
pendidikan orang tuanya SMP dan SMA tidak lebih baik daripada yang pendidikan orang tuanya SD. 
Sedangkan siswa yang pendidikan orang tuanya masuk kategori 4 (Diploma), kategori 5 (S1), dan kategori 
6 (S2) kecenderungan melanjutkan kuliahnya lebih baik daripada yang pendidikan orang tuanya SD yaitu 
sebesar lebih dari dua kalinya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Gambar 7 menunjukan odds ratio untuk kategori penghasilan orang tua siswa.  Berdasarkan Gambar 7 

tersebut terlihat bahwa kecenderungan siswa melanjutkan kuliah apabila penghasilan orang tuanya pada 
kategori 2 (antara Rp. 1.000.000,00 s.d. Rp. 1.500.000,00) dan 3 (antara Rp. 1.500.000,00 s.d. Rp. 
2.000.000,00) rasionya sebesar 1.316 dan 0.983, kurang lebih satu kalinya dari siswa yang penghasilan 
orang tuanya antara Rp. 500.000,00 s.d. Rp. 1.000.000,00. Artinya kecenderungan kuliah siswa yang 
penghasilan orang tuanya kategori 1, 2, dan 3 hampir tidak ada bedanya sama sekali. Sedangkan siswa 
yang penghasilan orang tuanya kategori 4 dan 5 cenderung jauh lebih baik daripada orang tua yang 
penghasilannya Rp. 500.000,00 s.d. Rp. 1.000.000,00 dengan rasio lebih dari dua kalinya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR 6. ODDS RATIO KECENDERUNGAN SISWA MELANJUTKAN KULIAH 

BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR ORANG TUA SISWA. 

GAMBAR 7. ODDS RATIO KECENDERUNGAN SISWA MELANJUTKAN KULIAH 

BERDASARKAN PENGHASILAN ORANG TUA SISWA. 

GAMBAR 7. ODDS RATIO KECENDERUNGAN SISWA MELANJUTKAN KULIAH 

BERDASARKAN RATA-RATA NILAI UN. 
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Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa kecenderungan siswa melanjutkan kuliah jika nilai rata-rata UN 
siswa semakin besar sebesar 1.027 kalinya dari nilai UN yang terendah atau dengan kata lain terdapat 
pengaruh namun tidak signifikan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Siswa dengan penghasilan orang tua yang lebih dari dua juta rupiah cenderung melanjutkan kuliahnya 

berbanding terbalik dengan siswa yang orang tuanya siswa berpenghasilan dibawah dua juta rupiah. 

Kemudian, siswa dengan pendidikan terakhir orang tuanya Diploma, S1, dan S2 cenderung melanjutkan 

kuliahnya berbanding terbalik dengan siswa yang pendidikan orang tuanya SD, SMP, atau SMA. Nilai 

UN berpengaruh namun cenderung tidak signifikan.  

Dengan kata lain kecenderungan seorang siswa melanjutkan kuliah atau tidak mayoritas masih 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari orang tua siswa tersebut. 

B. SARAN 

Disarankan kepada pihak sekolah agar aktif membantu dalam mencarikan beasiswa untuk siswa yang 

mempunyai prestasi yang baik di sekolah namun pendidikan terakhir dan penghasilan orang tuanya relatif 

rendah, sehingga siswa tersebut dapat tetap melanjutkan kuliahnya. 

Kemudian, disarankan juga untuk pihak sekolah agar membiasakan melakukan pengolahan data secara 

statistik terhadap data yag dimiliki sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih banyak dari data yang 

diolah tersebut, salah satunya pengolahan datanya bisa dengan menggunakan regresi logistik biner 

ataupun menggunakan pengolahan data statistik yang lainnya. 
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