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INTISARI 
 

 Banyaknya perguruan tinggi baru yang bermunculan di Surabaya ternyata 
tidak membuat keinginan siswa dalam melanjutkan studi juga semakin tinggi. Dari 
survei awal, 38 dari 65 siswa tidak berkeinginan melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi, hal ini menunjukkan bahwa niat seorang siswa untuk melanjutkan studi 
berkurang. Niat adalah kehendak seseorang untuk memunculkan suatu perilaku, oleh 
karena itu keinginan siswa dapat memperlihatkan niatnya untuk melanjutkan studi.           
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang keterkaitan antara 
dukungan sosial yang diberikan oleh orang tua, guru, dan teman sekolah dengan niat 
siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Pengambilan data dilakukan dengan 
metode angket yang bersifat terbuka dan tertutup, angket disebarkan kepada 95 siswa 
SMA di SMA Dharma Wanita dan SMAN 19 Surabaya. Data yang diperoleh diolah 
dengan teknik korelasi dengan metode analisis regresi berganda dan product moment 
Pearson. 
 Hasil dari penelitian ini didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara 
dukungan sosial orang tua, guru dan teman sekolah R = 0,701 yang menunjukkan 
adanya hubungan yang positif dengan niat siswa. Kemudian terdapat hasil dukungan 
sosial orang tua dan teman sekolah memiliki hubungan yang positif dengan niat 
melanjutkan studi dengan hasil sig<0,05. Adanya dukungan yang dirasakan tinggi 
oleh siswa dari orang tua maupun teman sekolahnya mempengaruhi niat siswa untuk 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan meningkatkan kepercayaan diri dan 
persepsi siswa terhadap pendidikan Selain itu, tidak terdapat hubungan antara 
dukungan guru dengan niat siswa karena hasil sig>0,05. Hal ini dapat dikarenakan 
guru kurang memberikan dukungan kepada siswa untuk melanjutkan studi sehingga 
siswa kurang termotivasi untuk kuliah, jam pertemuan guru BK yang minim serta 
guru yang hanya memberikan materi ajaran saja dapat menjadi faktor penyebab hal 
ini terjadi.  
 Saran terhadap orang tua, guru dan teman sekolah diharapkan dapat 
memberikan dukungan bagi siswa untuk melanjutkan studi dengan cara memberikan 
informasi Perguruan Tinggi, memberikan motivasi, saran serta pengarahan supaya 
lebih berniat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Bagi siswa diharapkan 
lebih termotivasi untuk mencari informasi mengenai perguruan tinggi dan berniat 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi.   
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