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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Motivasi Masyarakat Pedesaan dalam melanjutkan 

Pendidikan ke Perguruan tinggi (Kasus Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten 

Dompu). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu (1). Untuk mengetahui motivasi 

masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ? (2). Untuk mengetahui 

hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menempuh pendidikan ke jenjang perguruan 

tinggi ? (3). Untuk mengetahui upaya-upaya masyarakat dalam menempuh pendidikan 

di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini dengan teknik purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data dengan teknik triagulasi dari in-depth interview dan 

observasi, serta analisis data menggunakan analisis domain dan taksonomi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1).Motivasi masyarakat desa melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal 

berupa keinginan berprestasi dan menambah ilmu, menjadi manusia lebih baik dan 

mengejar cita-cita,sedangkan motivasieksternal yaitu untuk mendapatkan pekerjaan, 

membanggakan orangtua dan memperbaiki kehidupan. (2).Hambatan yang dihadapi 

masyarakat dalam menempuh pendidikan kejenjang perguruan tinggi yaitu berupa 

hambatan ekonomi dan keluarga. Dalam hambatan ekonomi masyarakat mendapat 

hambatan berupa tidak ada nya fasilitas yang dapat mereka gunakan seperti kendaraan 

pribadi dan adanya kebutuhan mendadak.Sedangkan hambatan keluarga yaitu ada nya 

permasalahan keluarga yang mengganggu perkulihan, kebutuhan yang tidak tepat waktu 

dan ada nya penambahan kebutuhan. (3) Upaya-upaya masyarakat dalam melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi yaitu melalui orangtua dan keluarga atau teman mereka. 

Upaya yang biasa nya mereka dapatkan pada orang tua yaitu ketika kebutuhan mereka 

sehari-hari berkurang dan biaya perkulihan yang harus segera terpenuhi,sedangkan pada 

keluarga atau teman mereka menggandalkan ketika bantuan atau upaya dari keluarga 

tidak dapat mereka andalkan, jenis upaya yang mereka dapatkan berupa tempat tinggal, 

pinjaman uang maupun bantuan berupa kendaraan.  
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ABSTRACT 

 

This study entitled Motivation of Rural Communities in continuing Education to 

Higher Education (Case of Kareke Village, Dompu District, Dompu District). The 

objectives to be achieved are (1). To find out people's motivation in continuing their 

education in college? (2). To find out the obstacles faced by the community in taking 

education to higher education? (3). To find out the efforts of the community in taking 

education in college. This study uses qualitative research methods with a descriptive 

approach. The informant of this research was the purposive sampling technique. Data 

collection techniques with triagulation techniques from in-depth interviews and 

observations, and data analysis using domain and taxonomic analysis. 

The results showed that (1).Motivation of villagers continued their education in 

universities, namely internal and external motivation. Internal motivation in the form of 

desire achievement and add knowledge, become human better and pursue ideals, while 

motivasieksternal is to get a job, boast of parents and improve life. (2). The obstacles 

faced by society in taking education in university level are in the form of economic and 

family obstacles. In the economic constraints of the people get barriers in the form of 

none of the facilities they can use such as private vehicles and the existence of a sudden 

need.Sedangkan family barriers that is there are family problems that disrupt the 

recovery, the need is not timely and there is the addition of needs. (3) The efforts of the 

community in continuing education in college is through their parents and family or 

friends. The usual effort they get on the parents is when their daily needs are reduced 

and the cost of recovery is to be met, whereas in the family or friends they rely on when 

the help or efforts of the family can not be rely on, the kind of effort they get in the form 

of places live, loan money or assistance in the form of vehicles. 
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I. Pendahuluan  

Pembangunan pendidikan di Indonesia terjadi pada setiap wilayah  di Indonesia. 

Setiap pemerintah daerah berkerja secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalah pendidikan pada setiap daerah mereka masing-masing, hal ini juga dapat 

dilihat pada perkembangan pendidikan di NTB. Pembangunan pendidikan di NTB saat 

ini mengalami perkembangan baik dari segi aspek fasilitas maupun non fasilitas yang 

dapat kita lihat, seperti sekolah-sekolah mulai berkembang, baik itu sekolah negeri 

maupun sekolah swasta, begitupun perguruan Tinggi yang ada di NTB, Saat ini jumlah 

kampus berstatus negeri di NTB berjumlah dua perguruan tinggi, sedangkan kampus 

berstatus Swasta berjumlah 40 perguruan tinggi. Walaupun fenomena pada lapangan 

masih ada yang memilih untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di luar daerah 

mereka. 

Peningkatan minat masyarakat akan pendidikan di NTB terjadi pula di Kabupaten 

Dompu. Saat ini perkembangan pendidikan terus terjadi pada setiap tingkatan 

pendidikan yang ada di Kabupaten Dompu, dimana saat ini pemerintah daerah sudah 

mampu membangun perguruan tinggi. Peningkatan minat masyarakat akan pendidikan 

dapat pula kita lihat dari semakin meningkatnya angka kelulusan pendidikan pada 

tingkat SMA/SMK di Kabupaten Dompu. Pada tahun 2017 jumlah siswa SMA/SMK 

yang lulus menggikuti UN sebesar 4.206 siswa dari jumlah peserta 4.209 siswa. 

sedangkan pada tahun 2015 jumlah siswa yang lulus UN hanya sebesar 3.849 siswa dari 

jumlah peserta 3.862 siswa. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Dompu tidak 

terlepas dari semakin meningkatnya minat-minta masyarakat akan pendidikan untuk 

kehidupan mereka. 

Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di 

Kabupaten Dompu  juga terjadi pada masyarakat Desa Kareke yang berada di daerah 

Kacamatan Dompu Kabupaten Dompu, dimana sebagian masyarakat nya bekerja 

sebagai petani. Namun demikian, yang menarik adalah kondisi tersebut mampu memicu 

mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan observasi awal 

lapangan, pada tahun 2017 siswa yang tamat SMA/SMK mengalami kenaikan sebesar 



594 siswa, sedangkan pada tahun 2012 yang tamat SMA/SMK sebesar 265 siswa. 

Kenaikan tersebut sejalan juga dengan meningkatnya minat masyarakat Desa Kareke 

dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, pada tahun 2017 masyarakat yang 

melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sebanyak 359 orang, kalo dibandingkan 

dengan data tahun 2012 sebanyak 131 orang. Hal ini berarti jumlah masyarakat yang 

melanjutkan perguruan tinggi mengalami peningkatan  sebanyak 228 orang. Adapun 

perguruan tinggi yang dituju baik dalam provinsi NTB maupun diluar provinsi NTB 

(Data Desa Kareke). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian tentang Motivasi Masyarakat 

Pedesaan Dalam Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi (Kasus Desa Kareke 

Kacamatan Dompu Kabupaten Dompu ). 

II. Rumusan Masalah 

1. Apa motivasi  masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di perguruan 

tinggi? 

2. Apa hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menempuh Pendidikan ke 

jenjang perguruan tinggi ? 

3. Bagaimana upaya-upaya  masyarakat dalam menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi ? 

 

III. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui motivasi masyarakat pedesaan dalam melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi. 

2.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam 

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam 

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.  

 

 

 



IV. Metode Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif jenis deskriptif, dengan 

tujuan untuk melihat gejala dan fakta yang terjadi di lapangan dan dapat dipaparkan. 

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Kareke Kacamatan Dompu Kabupaten 

Dompu. Informan dalam penelitian menggunakan purposive sampling, yang di mana 

peneliti membagi informan menjadi dua kategori pertama informan pendukung  berupa 

tokoh masyarakat dan kedua informan inti yaitu orangtua dan mahasiswa-mahasiswi. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang dihasilkan dari 

wawancara mendalam dan observasi sedangkan data sekunder berupa data desa, data 

kelulusan SLTA Kabupaten Dompu dan data kelulusan penerimaan mahasiswa 

perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan 

triagulasi yang dimana menggabungkan wawancara mendalam dengan observasi pada 

saat pengumpulan data berlangsung. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis data model Spradley, membagi analisis data kulitatif ke dalam dua macam 

bentuk yang dilakukan secara bertahap yaitu domain dan taksonomi. Analisis domain 

adalah analisis umum atau menemukan gambaran umum yang mengenai permasalahan 

yang diteliti, sehingga belum rinci, sedangkan analisis taksonomi adalah analisis rinci 

dari domain-domain yang telah di temukan. 

 

V. Hasil dan pembahasan 

1. Gambaran Lokasi Penelitian  

 Desa Kareke adalah desa yang terbentuk pada tahun 2002,dengan luas wilayah 

16.38 km
2 

 dan dengan jumla RT 14 buah dan 7 buah RW dengan jumlah penduduk 

sebesar 2820 jiwa. Desa yang bertempat di timur Kacamatan Dompu yang dimana 

sebagian masyarakat nya bekerja sebagai petani sehingga kawasan ini sangat berdekatan 

dengan laan pertanian. Jumlah penduduk Desa Kareke pada tahun 2017 adalah 2820 

jiwa yang terdiri dari 1421 penduduk laki-laki dan 1399 penduduk perempuan yang 

berarti penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Apabila jumlah 

penduduk  dibandingkan dengan luas wilayah sebesar  16.38 km, maka kepadatan 



penduduk di Desa Kareke 1,721 jiwa/km, hal ini memperlihatkan bahwa penduduk 

Desa Kareke   mulai mengalami  kepadatan. 

 Desa Kareke terdiri dari tujuh dusun yang saat ini sudah mulai berkembang. 

Yang terdiri dari Dusun Sarae, Dusun Kareke, Dusun Rade La dao, Dusun Pandai, 

Dusun dorongguni, Dusun Huba dan Dusun Raba. Perkembangan yang terjadi di Desa 

kereke tersebut diantaranya meliputi aspek ekonomi yang dimana masyarakat desa 

hanya mengandalkan lahan pertanian sebagai sumber ekonomi mereka. Akan tetapi 

semakin berkembangnya masyarakat dan maju nya kehidupan sosial saat ini yang 

dimana sudah melahirkan berbagai sumber ekonomi masyarakat seperti pedagang, PNS, 

tukang bangunan dan lain sebagainya. 

 

2. Motivasi masyarakat  dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, menyimpulkan bahwa 

pada masyarakat Desa Kareke terdapat dua motivasi yang melatar belakangi mereka 

dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang atau individu, tanpa ada 

pengaruh dari luar diri nya seperti orang lain maupun lingkungan sekitar yang membuat 

motivasi intrinsik terbentuk. Adapun motivasi intrinsik pada masyarakat Desa Kareke 

berupa keinginan berprestasi melalui ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, mengejar cita-

cita mereka  dan menjadi manusia yang lebih baik. 

Motivasi intrinsik yang dominan pada masyarakat Desa Kareke dalam 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu mengejar cita-cita. Maksudnya disini 

sebelum memilih jurusan yang akan ditempuh, mereka sudah terlebih dahulu 

memikirkan cita-cita yang akan mereka kejar dengan menempuh pendidikan perkulihan, 

dengan harapan mereka dapat bekerja sesuai dengan cita-cita yang telah mereka 

rencanakan, sebagai mana ungkapan informan (K) dan (N). Selain motivasi tersebut 

terdapat pula motivasi berupa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang 

bermanfaat yaitu ilmu yang dapat berguna untuk diri nya maupun orang disekitar 

mereka, dari ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku perguruan tinggi mereka 

berharap dapat mengajar dengan baik dan benar, sebagai mana ungkapan informan (N) 



dan informan pendukukng (SM SE). Yang ketiga yaitu mengejar masa depan 

maksudnya disini mereka yang memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

sudah memikirkan masa depan seperti apa yang mereka harapkan dari hasil perkulihan 

yang mereka tempuh, dengan adanya harapan  masa depan ke lebih baik mereka 

melakukan berbagai cara agar pendidikan mereka tempuh dapat terlaksanakan, 

sebagaimana ungkapan informan (SN) dan (SM SE). 

Berdasarkan  infromasi yang telah didapatkan tersebut, pada masyarakat Desa 

Kareke terdapat suatu tindakan yang memunculkan motivasi intrinsik pada mereka 

ketika memilih dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Tindakan tersebut 

berupa tindakan rasional intrumental dimana masyarakat atau individu melakukan suatu 

tindakan dalam melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi 

berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitanya dengan tujuan suatu 

tindakan dan alat untuk di pakai untuk meraih tujuan tersebut. Dalam hal ini masyarakat 

Desa Kareke menjadikan pendidikan perguruan tinggi sebagai alat mereka untuk meraih 

tujuan yang telah mereka rencanakan secara sadar, yang dimana tujuan tersebut berupa 

keinginan mendapatkan ilmu dan mencapai cita-cita mereka. Hal tersebut didukung 

pulang dari informasi informan pendukung (Tokoh Masyarakat) yang menggungkapkan 

masyarakat desa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena adanya keinginan 

mencapai cita-cita dan mendapatkan ilmu. 

Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang muncul dari luar diri individu. Motivasi 

ini muncul disebabkan karena adanya dorongan dari orang sekitar atau lingkungan yang 

membuat motivasi ekstrinsik dominan pada masyarakat, dan hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang besar untuk kehidupan mereka. Dari hasil penelitian yang 

didapatkan oleh peneliti, motivasi ektrinsik yang dominan pada masyarakat Desa 

Kareke berupa, mendapatkan pekerjaan, yang dimaksud disini yaitu mereka berharap 

dengan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dengan tuntas maka peluang mereka 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik mudah didapatkan, karena dalam 

lingkungan masyarakat desa sebagian masyarakat hanya bekerja sebagai petani, dari hal 

tersebutlah yang mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

sebagai mana ungkapan informan (SI) (NW) (M) (SM dan ungkapan dari informan 



pendukung (A). Selain motivasi untuk mendapatkan pekerjaan terdapat pula motivasi 

untuk memperbaiki kehidupan, adapun memperbaiki kehidupan yang dimaksud oleh 

masyarakat yaitu adanya rasa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik seperti 

orang lain yang dimana kelak dapat membantu keluarga ketika mengalami kesulitan dan 

mampu menjamin masa depan kelak. 

Bersdasarkan ungkapan informan diatas, didukung pula dari hasil observasi 

lapangan yang memicu munculnya motivasi-motivasi tersebut diantara yaitu pada 

lingkungan masyarakat Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, 

masyarakat desa sudah sering menemukan hasil dari pendidikan tinggi oleh orang-orang 

sebelumnya terlebih dulu melanjutkan perguruan tinggi yaitu mudah dalam 

mendapatkan pekerjaan yang dapat mengangkat status sosial keluarga di lingkungan 

tersebut dan terdapat pula masyarakat desa yang mengalami perubahan dalam sisi 

ekonomi setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, begitupun masa depan mereka 

terlihat menjadi lebih baik. 

Adapun dari hasil diatas menunjukkan munculnya motivasi ekstrinsik pada 

masyarakat disebabkan adanya tindakan yang mendominasi mereka berupa tindakan 

afeksi,  yaitu tindakan yang muncul disebabkan adanya emosi tanpa refleksi intelektual 

atau perencanaan yang sadar, pada masyarakat Desa Kareke ketika merencanakan atau 

memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mereka melakukan dengan 

emosi tanpa memikirkan mengenai kebutuhan selama menempuh pendidikan, hal 

tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari luar diri mereka dan keinginan yang kuat 

dari individu untuk melakukan hal yang sama dengan orang sekitar mereka. 

Munculnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada masyarakat Desa Kareke tidak 

terlepas dari adanya nAch-achievement (kebutuan akan berprestasi), Menurut 

McClelland kebutuhan akan berprestasi muncul karena adanya dorongan untuk 

mengungguli dan berusaha keras untuk sukses melalui pendidikan, pada masyarakat 

Desa Kareke, nAch sangatlah berperan ketika motivasi intrinsik dan ekstrinsik terus 

berkembang ketika masyarakat desa melanjutkan  pendidikan ke perguruan tinggi, 

tampa adanya nAch ini motivasi Intrinsik dan ekstrinsik pada masyarakat tidak akan 



membawa mereka ke arah kesuksesan untuk mencapai tujuan yang telah mereka cita-

citakan seperti ungkapan-ungkapan di atas. 

Informasi yang telah didapatkan dilapangan melalui informan inti dan 

pendukung, hal tersebut didukung juga oleh data pendidikan masyarakat Desa Kareke. 

Dimana pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat mengalami peningkatan sebesar 

359 jiwa dijenjang perguruan tinggi dan didukung dengan keberadaan perguruan tinggi 

yang berada dalam daerah yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Dan dari observasi 

adanya pengaruh lingkungan seperti status sosial masyarakat yang melanjutkan 

pendidikan sampai ke perguruan tinggi akan meningkat dan mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik jika pendidikan yang mereka tempuh semakin tinggi. Hal tersebut yang 

memunculkan motivasi intrinsik dan ektrinsik pada masyarakat, di tengah pekerjaan 

orang tua yang dimana lebih dominan sebagai petani di desa tersebut. 

 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menempuh pendidikan ke 

jenjang perguruan tinggi  

Menempuh pendidikan ke perguruan tinggi motivasi berperan sebagai tiang 

penyokong masyarakat ketika dalam proses perkulihan mendapatkan hambatan, yang 

dimana terkadang hambatan-hambatan tersebut dapat membawa dampak yang membuat 

perkulihan terganggu, dan berujung perkulihan tidak membuahkan hasil yang telah 

direncanakan. Dalam lingkungan masyarakat Desa Kareke ada beberapa hambatan yang 

biasanya mereka alami pada awal proses perkulihan sampai perkulihan selesai, 

diantaranya tidak adanya kendaraan pribadi yang mereka miliki yang membuat proses 

perkulihan mereka terganggu, masalah keluarga yang menggangu kegiatan perkulihan, 

kesulitan dalam hal biaya yang datang tiba-tiba, masalah dengan tugas dan dosen, 

sedangkan hambatan yang biasanya di dapatkan oleh orang tua mereka yaitu adanya 

pengeluaran yang tiba-tiba yang terkadang membuat mereka harus melakukan berbagai 

cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari hasil observasi yang didapatkan 

sampai saat ini hambatan yang mereka dapatkan dari proses awal perkuliahan sampai 

perkulihan selesai hambatan tersebut tetap mereka alami. 

 



 

4. Upaya-upaya masyarakat dalam menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi  

 

Ketika hambatan dalam proses pendidikan ke perguruan tinggi menggangu 

perkulihan maka masyarakat atau individu akan berusaha mencari upaya-upaya yang 

dapat mereka lakukan agar perkulihan tetap berjalan dengan lancar dan tujuan yang 

telah di rencanakan dapat terwujud. Dalam mengatasi hambatan masyarakat 

mengupayakan melalui hubungan sosial dengan orang terdekat mereka seperti orang 

tua, keluarga, teman, tetangga, maupun dosen yang berkaitan langsung dengan 

perkulihan mereka. Informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam 

dengan informan, masyarakat desa ada yang mengupayakan melalui orang tua dan 

mengupayakan melalui keluarga atau teman. 

 Masyarakat Desa Kareke ketika mendapatkan hambatan selama proses 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun melanjutkan anak mereka ke 

perguruan tinggi. Masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa biasanya 

mengupayakan melalui orang tua, keluarga dan teman, hambatan yang biasanya berupa 

kebutuhan akan uang, kendaraan maupun tugas-tugas perkulihan yang tidak mampu 

mereka selesaikan sendiri. Yang biasanya jika mereka tidak mampu menyelesaikan 

hambatan tersebut maka mereka akan mengupayakan melalui orangtua, keluarga dan 

teman. Upaya yang biasanya mereka dapatkan berupa bantuan dalam bentuk materi 

maupun non materi. Begitupun dengan orang tua yang melanjutkan pendidikan anak 

mereka sampai ke perguruan tinggi biasanya upaya yang mereka lakukan yaitu melalui 

keluarga dan teman mereka dengan cara menjual barang-barang yang dapat berguna 

untuk kebutuhan anak nya. 

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Kareke 

diatas, hal tersebut di dukung juga dari hasil observasi lapangan. Bahwasanya 

masyarakat sudah mempunyai alat ketika mereka mendapatkan hambatan dalam 

mencapai tujuan mereka, dan dari hasil observasi orangtua yang melanjutkan 

pendidikan anak ke perguruan tinggi biasanya berupa barang-barang yang dapat mereka 



simpan. Berupa tanah, padi dan lain sebagainya yang dapat di pergunakan ketika 

hambatan datang pada saat proses perkulihan anak mereka, alat-alat disini buka hanya 

berupa barang akan tetapi hubungan dengan orang lain di jadikan alat untuk mencapai 

tujuan tersebut begitupun dengan anak-anak mereka, yang dimana mereka mempunyai 

modal sosial sendiri dalam mengatasi permasalahan mereka atau ketika mereka 

mendapatkan hambatan.  

Hasil observasi lapangan dengan informan yang berstatus sebagai mahasiswa yang 

dilakukan oleh peneliti. Bahwasa nya mahasiswa jika tidak mendapatkan bantuan baik 

dari orangtua maupun teman mereka, mereka akan menjual barang atau menggadekan 

barang tersebut kepada teman mereka jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan dari 

hasil tersebut terdapat pula mahasiswa dari desa tersebut mencoba berjualan untuk 

meringankan pengeluaran orangtua mereka.  

 

VI. Kesimpulan dan Saran  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan motivasi masyarakat 

desa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai berikut : 

1. Motivasi masyarakat desa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Terdapat 

dua macam motivasi yang melatar belakangi masyarakat desa yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul 

dalam diri individu tampa pengaruh dari orang lain, bentuk motivasi intrinsik ini 

berupa keinginan untuk mencapai cita-cita dan untuk mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat untuk orang sekitar mereka. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu 

motivasi yang muncul dari luar diri individu yang dimana pengaruh dari luar diri 

individu yang lebih dominan menyebabkan motivasi ini muncul pada masyarakat 

dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bentuk motivasi ekstrinsik ini 

berupa keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mengubah kehidupan 

menjadi lebih baik dan masa depan yang baik untuk keluarga. 



2. Hambatan yang dihadapi masyarakat desa dalam melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi terdapat dua bentuk yaitu, dari aspek ekonomi dan keluarga. 

Dalam hambatan ekonomi masyarakat desa mengalami berbagai hambatan seperti 

tidak adanya kendaraan pribadi yang mereka miliki dan kekurangan uang ketika 

ada permintaan atau kebutuhan tiba-tiba yang harus dipenuhi, sedangkan dalam  

aspek keluarga masyarakat desa  mengalami berupa hambatan seperti masalah 

keluarga, orangtua yang belum mampu membiayai sehingga membuat mereka 

menggumpulkan biaya sendiri dan kurangnya komunikasi antara orangtua dan anak 

yang membuat permasalah keluarga muncul. 

3. Upaya masyarakat desa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

diantaranya masyarakat mengupayakan melalui orang tua dan keluarga atau teman 

mereka. Dalam hal mengupayakan melalui orangtua yaitu ketika mereka 

mengalami atau kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan perkulihan 

mereka akan menghubungi orang tua untuk membantu hambatan tersebut, 

sedangkan orangtua mereka mempersiapkan kebutuhan tersebut sebelum mereka 

mengalami kesulitan hal dan orangtua mengupayakan melalui keluarga seperti 

orangtua,saudara mereka dan terkadang meminjam pada tetangga maupun menjual 

berupa padi maupun hal lain yang dapat membantu kebutuhan anak nya. Dan upaya 

yang mereka dapat dari keluarga yaitu bantuan berupa tempat tinggal pada saat 

mereka melanjutkan perkulihan dan bantuan teman berupa pinjaman uang maupun 

fasilitas kendar 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang ingin disampaikan sebagai berikut : 

1. Kepada mahasiswa yang ingin mendapatkan hasil terbaik dari proses pendidikan 

di jenjang perguruan tinggi untuk benar-benar melaksanakan kegiatan proses 

perkulihan dengan belajar semaksimal mungkin dan berusahan mencari peluang 

untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang sudah disedikan oleh pemerintah 

agar proses perkulihan tidak terhambat.  



2. Kepada orangtua yang melanjutkan pendidikan anak mereka sampai ke 

perguruan tinggi diharapkan mempersiapkan kebutuhan perkulihan sedini 

mungkin, baik materi maupun non materi, dengan cara tersebut maka hambatan 

yang akan dihadapi selama proses perkulihan dapat diminimalisir dan proses 

perkulihan dapat berjalan lancar. 

3. Kepada masyarakat dan pemerintahan Desa Kereke Kecamatan Dompu 

Kabupaten Dompu diharapkan untuk terus mendukung anak-anak dalam 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, agar tercipta sumber daya 

manusia yang berguna untuk daerah maupun negara. 
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