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ABSTRAK 
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Tingkat sosial ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang 
mempenggaruhi minat seseorang untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, 
karena salah satu dalam penunjang sarana dan prasarana. Tujuan dari penelitian ini 
adalah: 1) Mengetahui seberapa besar tingkat sosial ekonomi keluarga siswa Kelas 
XII SMK jurusan tata boga di kabupaten semarang, 2) Seberapa besar  minat siswa 
kelas XII SMK jurusan tata boga di kabupaten semarang untuk melanjutkan ke 
perguruan tinggi, 3) Adakah pengaruh tingkat sosial ekonomi keluarga terhadap 
minat siswa Kelas XII SMK jurusan tata boga di kabupaten semarang untuk 
melanjutkan ke perguruan tinggi, 4) Seberapa besar pengaruh tingkat sosial ekonomi 
ekonomi keluarga terhadap minat siswa Kelas XII SMK jurusan tata boga di 
kabupaten semarang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK Jurusan Tata Boga di 
Kabupaten Semarang tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah responden 55 siswa, 
teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling dan semua diambil 
sebagai responden. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 
terikat, variabel bebas adalah tingkat sosial ekonomi keluarga (X) sedangkan variabel 
terikatnya minat siswa (Y). Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi, 
dan angket. Analisis data yang digunakan yaitu 1) Deskripsi persentase yaitu untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat sosial ekonomi keluarga siswa kelas XII SMK 
jurusan tata boga di Kabupaten Semarang, dan seberapa besar minat siswa kelas XII 
SMK jurusan tata boga di Kabupaten Semarang untuk melanjutkan ke perguruan 
tinggi, 2) Regresi linier sederhana yaitu digunakan untuk mengetahui adakah 
pengaruh tingkat sosial ekonomi keluarga terhadap minat siswa kelas XII SMK 
jurusan tata boga di Kabupaten Semarang, dan seberapa besar pengaruh tingkat sosial 
ekonomi keluarga terhadap minat siswa kelas XII SMK jurusan tata boga di 
kabupaten Semarang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Hasil penelitian adalah: 1) Tingkat sosial ekonomi keluarga siswa kelas XII 
SMK jurusan tata boga di  kabupaten semarang termasuk dalam kategori kriteria 
tinggi yaitu 49,1% dari jumlah responden, 2) Minat siswa kelas XII jurusan tata boga 
di kabupaten semarang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk kategori 
kriteria  tinggi yaitu 49,1% dari jumlah responden, 3) Ada pengaruh tingkat sosial 
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ekonomi keluarga terhadap minat siswa kelas XII SMK jurusan tata boga di 
kabupaten Semarang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, 4) Besarnya pengaruh 
tingkat sosial ekonomi keluarga terhadap minat siswa yaitu sebesar 27,9%, sedangkan 
sisanya 72,1% (100% - 27,9%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari 
penelitian ini. Adapun saran dari penelitian ini adalah: 1) Untuk orang tua siswa perlu 
merubah pola fikir mereka bahwa tidak selamanya lulusan SMK harus bekerja atau 
dapat kuliah di perguruan tinggi sesuai dengan bidang studinya, dengan cara 
mensosialisasikan memberikan wawasan dan informasi yang dilakukan oleh guru 
pada saat perwalian, 2) Untuk pihak sekolah sebaiknya dapat memberikan masukkan 
dan arahan kepada siswa tentang jenjang karir dan jenjang penghasilan, apabila dia 
bekerja dengan lulusan SMK lebih rendah dibandingkan dia bekerja dengan lulusan 
perguruan tinggi, 3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengali pengaruh 
minat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi selain dilihat dari faktor tingkat 
sosial ekonomi keluarga. 
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