ABSTRAK
Neng Risma: Respon Masyarakat Terhadap Pendidikan Di Perguruan Tinggi
(Mendeskripsikan Tentang Masyarakat Di Desa Tanjungjaya
Pakenjeng-Garut)
Respon merupakan reaksi atau perilaku seorang individu terhadap stimulus
yang berada dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif
(tanpa tindakan; berpikir, berpendapat, bersikap) dan dapat bersikap aktif
(melakukan tindakan). Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam
kehidupan umat manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan,
pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat,
tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup
berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut
konsep pandangan hidup mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya masyarakat
Tanjungjaya berpandangan bahwa pendidikan di perguruan tinggi memiliki 2
respon, yaitu respon yang bersifat positif dan respon negatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Desa
Tanjungjaya terhadap pendidikan di perguruan tinggi, dan untuk mengetahui
faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendidikan di perguruan
tinggi.
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori motivasi dari David
McClelland, teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan akan
prestasi (achiefment), kebutuhan kekuasaan (power), dan kebutuhan afilasi.
Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode deskripsi yang
menggambarkan dan menjelaskan penelitian berdasarkan hasil temuan di
lapangan, dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, wawancara dan kepustakaan.
Hasil temuan di lapangan, memperlihatkan bahwa masyarakat Desa
Tanjungjaya memiliki keinginan untuk melanjutkan anak-anaknya ke perguruan
tinggi. Karena alasan tertentu yaitu ingin anaknya memiliki masa depan yang
lebih baik ketimbang dengan orang tuanya. Selain itu ditemukan sebagian
masyarakat berpandangan negatif yang menganggap bahwa pendidikan di
perguruan tinggi hanya membuang-buang waktu dan uang saja, belum tentu yang
melanjutkan ke perguruan tinggi bisa sukses. Tanpa melanjutkan ke jenjang
perguruan tinggi kita bisa mempertahankan hidup. Adapun faktor yang
mempengaruhi respon masyarakat yaitu fakor pendorong dan faktor penghambat.
Faktor pendorong di antaranya: faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern yaitu
keluarga dan minat diri sendiri, adapun faktor ekstern yaitu lingkungan.
Sedangkan faktor penghambat di antaranya yaitu keterbatasan ekonomi dan masih
terkungkung dengan budaya lama.

