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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan minat mahasiswa, faktor
instrinsik (bakat dan motivasi), faktor ekstrinsik (peranan orang tua dan teman
sebaya), mengetahui pengaruh faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik dalam
memilih
Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Prodi PKK)
Jurusan IKK FPP UNP. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif.
Populasi penelitian adalah mahasiswa Prodi PKK Jurusan IKK FPP UNP
angkatan 2012-2016 yang terdaftar pada semester Januari-Juni 2017 sebanyak 211
orang. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik
Stratified Random
Sampling dengan sampel 68 orang. Pengumpulan data dengan kuesioner
menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan regresi. Hasil penelitian
menunjukkan minat mahasiswa pada kategori tinggi (79,65%), faktor instrinsik
(bakat dan motivasi) kategori tinggi (80.56%) dimana bakat kategori sangat
tinggi (85,18%) dan motivasi
ketegori tinggi (74,22%). Faktor ekstrinsik
(peranan orang tua dan teman sebaya) kategori sangat tinggi (81,32%) dimana
indikator peranan orang tua kategori sangat tinggi (88,26%) dan teman sebaya
kategori tinggi (74,38). Berdasarkan uji F faktor instrinsik (bakat dan motivasi)
dan faktor ekstrinsik (peranan orang tua dan teman sebaya) memberikan pengaruh
sebesar 33,1%. Secara persial (uji t) faktor instrinsik (bakat dan motivasi)
berpengaruh terhadap minat mahasiswa sebesar 27,7% dengan rincian bakat 25%
dan motivasi 9,4%. Faktor ekstrinsik (peranan orang tua dan teman sebaya)
berpengaruh terhadap minat mahasiswa sebesar 19,5% dengan rincian peranan
orang tua 13,9% dan teman sebaya 11,8%. Jadi faktor yang paling besar
pengaruhnya terhadap minat mahasiswa memilih Prodi PKK Jurusan IKK FPP
UNP adalah faktor instrinsik yaitu bakat dan motivasi.
Kata Kunci : Bakat, Motivasi, Peranan Orang Tua, Teman Sebaya, Minat
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Abstract
This study aimed to describe the interest of students, the intrinsic factor
(aptitude and motivation), extrinsic factors (the role of parents and peers),
determine the influence of factors of intrinsic and extrinsic factors in choosing the
Study Program of Family Welfare (Prodi PKK) Department of IKK FPP UNP.
The research type is quantitative descriptive research. The population of this
research is students of PKK Study Program of FPP UNP Class of 2012-2016
registered in semester of January-June 2017 as many as 211 people. Sampling
technique using Stratified Random Sampling technique with a sample of 68
people. Data collection with questionnaires using Likert scale and analyzed by
regression. The results showed the interest of students in the high category
(79.65%), the intrinsic factor (aptitude and motivation) high category (80.56%)
where talent is very high category (85.18%) and motivation high category
(74.22%). Extrinsic factors (the role of parents and peers) very high category
(81.32%), where the indicator role of parents is very high category (88.26%) and
peer high category (74.38). Based on the F test the intrinsic factors (talent and
motivation) and extrinsic factors (the role of parents and peers) give effect of
33.1%. Persisally (t test) intrinsic factor (talent and motivation) influenced student
interest 27,7% with 25% talent and motivation 9.4%. Extrinsic factors (the role of
parents and peers) affect student interest 19.5% with details of the role of parents
13.9% and peers 11.8%. So the biggest factor influencing the student's interest in
choosing the PKK Study Program of IKK FPP UNP is the intrinsic factor of talent
and motivation.
Keywords: Talent, motivation, parent's role, peers, Interests
A. Pendahuluan
Mahasiswa

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mereka

memilih salah satu jurusan yang mereka idamkan. Hubungannya
pemilihan program studi, minat merupakan hal yang sangat penting.

dengan
Djaali

(2008:121) mengemukakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa
ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat
tidak muncul dan terbentuk begitu saja dalam diri seseorang melainkan ia
muncul dari pengaruh beberapa faktor yaitu adanya hal yang menarik
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perhatian terhadap sesuatu objek atau kegiatan, adanya dorongan diri dalam
diri seseorang dan adanya dorongan dari luar.
Menurut Siti (1998:189) menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang
mempengaruhi minat seseorang yaitu:
“ (1) Faktor dari dalam (intrinsik), yaitu berarti bahwa sesuatu
perbuatan
memang
diinginkan
karena
seseorang senang
melakukannya, disini minat datang dari diri orang itu sendiri. Orang
tersebut senang melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri.
(2) faktor dari luar (ekstrinsik), yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan
dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanaan dari luar. Orang
melakukan perbuatan ini karena ia didorong atau dipaksa dari luar,
Diantaranya keluarga seperti perana orang tua, seperti pengaruh
teman sebaya dan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan tanggal 22
September 2016 pada 8 (delapan) mahasiswa Prodi PKK tahun masuk 2016
ada beberapa alasan yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih
Prodi PKK yaitu: 1) keinginan dari dalam diri , 2) Di suruh orang tua, 3) ikutikutan

teman sebaya, 4) Tersedianya lapangan kerja (alumni yang sudah

bekerja), 5) melanjutkan jurusan sebelumnya.
Dari hasil wawancara yang di kemukakan terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih Prodi PKK, faktor tersebut
dikelompokkan kedalam faktor instrinsik yaitu faktor yang berasal dari dalam
diri individu dan faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari luar diri.
Faktor instrinsik yang mempengaruhi minat mahasiswa yaitu

bakat

dan motivasi , dimana bakat merupakan kemampuan bawaan yang masih
bersifat potensial dan memerlukan pengembangan lebih lanjut (Abu, 2004:78)
dan motivasi merupakan

pendorong suatu usaha yang disadari untuk
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mempengaruhi tingkah laku seseorang agar seorang tersebut tergerak hatinya
untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil dan tujuan tertentu
(Ngalim, 2007:71).

Adella, Ernawati, dan Adriani (2015) menambahkan

bahwa Jika siswa tersebut memiliki kekuatan motif yang kuat untuk
melanjutkan studi karena kebutuhan, dorongan dan cita – cita dalam diri siswa
tersebut, maka mereka memiliki kekuatan motif yang tinggi untuk melanjutkan
studi yang dituju dan akan menjadikannya sebagai tujuan dan prioritas yang
utama sehingga siswa tersebut terdorong dan termotivasi untuk mencapai
tujuannya tersebut
Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat mahasiswa yaitu orang
tua dan teman sebaya dimana peranan orang tua merupakan suatu tugas yang
harus dilakukan oleh orang tua terhadap perubahan tingkah laku anak,
sedangkan dorongan teman sebaya merupakan

perasaan senasib yang

menjadikan adanya hubungan saling mengerti dan memahami masalah
masing-masing, saling memberi nasihat, simpati, yang tidak didapat dari orang
tua sekaligus (Hurluck : 1980).
Sejalan dengan itu di jurusan IKK mahasiswa yang mengambil Prodi
PKK Konsentrasi Tata Busana mengalami adanya peningkatan jumlah
mahasiswa yang di ketahui berdasarkan data jumlah mahasiswa dari tahun
2012-2016.
Tabel I. Jumlah Mahasiswa Prodi PKK Konsentrasi Tata Busana
2012-2016
No.
1
2
3

Tahun masuk
2012
2013
2014

Prodi PKK Konsentrasi Tata Busana
34 Mahasiswa
45 Mahasiswa
17 Mahasiswa
4

4
5

2015
2016
Jumlah
Sumber : jurusan IKK

37 Mahasiswa
80 Mahasiswa
211 Mahasiswa

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah mahasiswa Prodi
PKK Konsentrasi Tata Busana pada tahun masuk 2012 sebanyak 34
mahasiswa, kemudian terjadi meningkatan jumlah mahasiswa pada tahun
masuk 2013 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 45 mahasiswa dan
peningkatan

jumlah

mahasiswa

semakin

banyak

hingga

terjadi

peningkatan dua kali lipat pada tahun 2016 yaitu 80 mahasiswa.
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Minat Mahasiswa Memilih Prodi PKK Jurusan Ilmu
Kesejahteraan Keluarga FPP UNP, faktor-faktor tersebut dilihat dari segi
bakat dan motivasi (Faktor instrinsik) dan peranan orang tua dan teman
sebaya (Faktor ekstrinsik).
B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, populasi
penelitian yaitu mahasiswa Prodi PKK Jurusan IKK FPP UNP angkatan
2012-2016 yang terdaftar pada semester Januari-Juni 2017 berjumlah 211
orang. Penelitian dilakukan pada sampel dengan teknik penarikan sampel
Stratified random sampling pengambilan sampel menggunakan teknik Slovin
dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 68
mahasiswa. Data dikumpulkan melalui angket dengan skala pengukuran
menggunakan skala likert, data diolah dalam bentuk persentase dan data
dianalisis dengan regresi.
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
a. Analisis Deskriptif
1) Minat mahasiswa memilih Prodi PKK
Setelah diperoleh data perhitungan statistik variabel minat
yang

diklasifikasikan

melalui

skor

pencapaian

responden

memperoleh hasil sebesar 79.65% yang termasuk dalam kategori
tinggi. Minat mahasiswa

memilih Prodi PKK

dilihat dari dua

indikator yaitu rasa tertarik terhadap prodi dalam kategori sangat
tinggi sebesar

87.02%, dan indikator perhatian dalam kategori

tinggi sebesar 69.36%.
2) Faktor Instrinsik
Setelah diperoleh data perhitungan statistik variabel faktpr
instrinsik yang diklasifikasikan melalui skor pencapaian responden
memperoleh hasil sebesar 80,56% yang termasuk dalam kategori
tinggi. Faktor instrinsik mahasiswa memilih Prodi PKK dilihat
dari dua indikator

yaitu

sebesar 85,18%, dan

bakat

dalam kategori sangat tinggi

indikator motivasi dalam kategori tinggi

sebesar 74,22%.
3) Faktor ekstrinsik
Setelah diperoleh data perhitungan statistik variabel faktor
ekstrinsik

yang diklasifikasikan melalui skor pencapaian

responden memperoleh hasil sebesar
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81,32% yang termasuk

dalam kategori sangat tinggi. Faktor

ekstrinsik

memilih Prodi PKK dilihat dari dua indikator
orang tua

mahasiswa

yaitu

peranan

dalam kategori sangat tinggi sebesar 88.26%,

dan

indikator dorongan teman sebaya dalam kategori tinggi sebesar
74.38%,
b. Hasil Pengujian Hipotesis
1) Untuk uji F diperoleh Fhitung 16.077 > Ftabel sebesar 3.15 dengan
harga signifikan

0,000, maka dapat di artikan bahwa secara

bersama-sama variabel faktor instrinsik (bakat dan motivasi) dan
faktor ekstrinsik

(peranan orang tua dan teman sebaya)

mempengaruhi minat mahasiswa memilih
IKK FPP UNP. Berdasarkan angka

Prodi PKK Jurusan

R Square diperoleh bahwa

pengaruh dari variabel faktor instrinsik (bakatdan motivasi) dan
faktor ekstrinsik

(peranan

orang tua

dan teman sebaya)

mempengaruhi minat mahasiswa sebesar 33.1% dan sisanya 10031.1= 66,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji
dalam penelitian ini.
2) Uji
thitung

maka

t variabel faktor instrinsik (bakat dan motivasi)
3.638 >
Ho

tabel

diperoleh

sebesar 1.668 dengan harga signifikansi 0,001,

ditolak sehingga

Ha

yang menyatakan ada pengaruh faktor

instrinsik terhadap minat mahasiswa memilih Prodi PKK.
Berdasarkan angka R Square sebesar 0,227 atau ( 22.7%). Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel faktor instrinsik
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(bakat dan motivasi) mempengaruhi minat mahasiswa sebesar
22,7.1%. Dari tiap indikator faktor instrinsik, bakat memperoleh
thitung 4.145 > ttabel 1.168 dengan

pengaruh 25% dan motivasi

memperoleh thitung 1.174 > ttabel 1.168 dengan pengaruh 9,4%.
3) Uji t variabel faktor ekstrinsik (pranan orang tua dan teman
sebaya) diperoleh thitung sebesar 2.282 dengan harga signifikansi
0,026, sedangkan harga ttabel yang diperoleh dari df = 65 diperoleh
ttabel sebesar 1.668, dengan demikian thitung > ttabel maka Ho ditolak
sehingga ha yang menyatakan ada pengaruh faktor ekstrinsik
terhadap minat mahasiswa memilih prodi PKK. Berdasarkan
angka R Square sebesar 0,195 atau ( 19.5%). Hal ini menunjukkan
bahwa pengaruh dari variabel faktor instrinsik

mempengaruhi

minat mahasiswa sebesar 19,5%.
Dari tiap indikator faktor ekstrinsik,
memperoleh thitung 2.563 > ttabel 1.168 dengan

peranan orang tua
pengaruh

13,9%

dan dorongan teman sebaya memeroleh thitung 2.218 > ttabel 1.168
dengan pengaruh 11,8%.
2. Pembahasan
a. Analisis Deskriptif
1) Minat mahasiswa memilih Prodi PKK
Berdasarkan analisis diatas dapat disumpulkan bahwa
secara keseluruhan minat mahasiswa dalam kategori tinggi
sebesar 79.65%. Pada indikator
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rasa tertarik dalam kategori

sangat tinggi sebesar 87.02%, dan indikator

perhatian dalam

kategori tinggi sebesar 69.36%. Menurut Winkel (1983:38)
mengatakan bahwa minat adalah kecendrungan yang agak
menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan
merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.
Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa minat
mahasiswa sudah maksimal, sehingga

perlu dipertahankan

tingginya minat tersebut dan dilakukan upaya untuk meningkat
minat mahasiswa memilih Prodi PKK.
2) Faktor instrinsik
Berdasarkan analisis diatas dapat disumpulkan bahwa
secara keseluruhan faktor instrinsik

(bakat dan motivasi)

mahasiswa dalam kategori tinggi sebesar 80,56%. Pada indikator
bakat dalam kategori sangat tinggi sebesar 85,18%, dan indikator
motivasi dalam kategori tinggi sebesar 74,22.

Menurut Siti

(1998:189) faktor instrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam
diri individu yaitu berarti bahwa suatu perbuatan memang
diinginkan karena seseorang senang melakukannya, disini minat
datang dari diri orang itu sendiri.
Bakat adalah suatu kemampuan bawaan yang perlu dilatih
dan dikembangkan. Sejalan dengan pendapat Ali (2004:78)
menyatakan bahwa bakat mengandung makna kemampuan
bawaan yang masih bersifat potensial atau laten dan memerlukan
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pengembangan lebih lanjut. Keberhasilan dalam memilih prodi
sangat ditentukan oleh bakat yang dimiliki, biasanya akan
mencapai keberhasilan yang baik.
Mahasiswa dalam memilih prodi yang memiliki motivasi
tinggi untuk mencapai tujuan akan mampu bertahan dan tetap
terdorong hingga tujuan tersebut tercapai. Motivasi adalah usaha
atau daya yang di sadari untuk mendorong keinginan individu
dalam melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu.
Sejalan dengan pendapat Winkel (2004:169) mengatakan bahwa
motivasi adalah daya penggerak di dalam diri orang untuk
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan
tertentu.
3) Faktor ekstrinsik
Berdasarkan analisis diatas dapat disumpulkan bahwa
secara keseluruhan faktor ekstrinsik (peranan orang tua dan teman
sebaya) mahasiswa dalam kategori sangat tinggi sebesar 81,32%.
Pada indikator peranan orang tua dalam kategori sangat tinggi
sebesar 88.26%, dan indikator dorongan teman sebaya dalam
kategori tinggi sebesar 74.38%, Menurut Siti (1998:189) faktor
ekstrinsik

merupakan faktor dari luar yaitu berarti bahwa suatu

perbuatan dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanaan dari
luar.
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Peranan orang tua merupakan suatu tugas yang harus
dilakukan oleh orang tua terhadap perubahan tingkah laku anak.
Ini menunjukkan bahwa orang tua berpengaruh terhadap anak
dalam mengambil suatu keputusan sama halnya dengan orang tua
mempengaruhi minat mahasiswa memilih Prodi PKK Konsentrasi
Tata Busana.
Dorongan teman sebaya merupakan perasaan senasib yang
menjadikan adanya hubungan saling mengerti dan memahami
masalah masing-masing, saling memberi nasihat, simpatik, yag
tidak didapat dari orang tua sekaligus (Hurlock : 1998). Sejalan
dengan pendapat Andi (1982:166) menyatakan bahwa pengaruh
kuat teman sebaya merupakan hal penting yang tidak dapat
diremehkan dalam masa-masa remaja.
b. Hasil pengujian hipotesis
Hasil analisis dan pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut :
dengan menggunakan model regresi linear berganda yaitu Y = 7.319 +
322 X1 + 201 X2. Persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a.

Koefisien regresi variabel faktor instrinsik indikator bakat dan
motivasi

(X1 ) sebesar 0,322. Koefisien bernilai positif artinya

terjadi pengaruh yang positif antara faktor instrinsik dengan minat
memilih Prodi PKK.
b. Koefisien regresi variabel faktor ekstrinsik (X2 ) indikator peranan
orang tua dan teman sebaya sebesar 0,201. Koefisien bernilai
11

positif artinya terjadi pengaruh yang positif antara faktor ekstrinsik
dengan minat memilih Prodi PKK.
c. Minat mahasiswa memilih Prodi PKK, Konstanta (a) sebesar
7.319. Hal ini berarti pemilihan Prodi PKK Konsentrasi Tata
Busana akan konstan sebesar 7.319 satuan jika tidak dipngaruhi
oleh faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor
Instrinsik dan ekstrinsik secara bersama-sama terhadap minat
mahasiswa berpengaruh sebesar 33,1% sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Variabel lain
tersebut salah satunya gender dimana menurut Berg ( Agoes, 2004:67)
mengatakan penentuan dan pemilihan karir seorang remaja ditentukan
oleh beberapa faktor diantaranya orang tua, teman-teman, gender
karakteristik diri sendiri (kepribadian).
Uji t variabel faktor instrinsik berpengaruh

terhadap minat

mahasiswa memilih prodi PKK sebesar 0,227 atau ( 22.7%). Indikator
bakat memberikan pengaruh 25% dan indikator motivasi dengan
pengaruh 9,4%.
Uji t variabel faktor ekstrinsik

berpengaruh terhadap minat

mahasiswa memilih prodi PKK, pengaruh tersebut sebesar 0,195 atau
( 19.5%). indikator peranan orang tua memberikan pengaruh 13,9%
dan dorongan teman sebaya pengaruh 11,8%.
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D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
a. Minat mahasiswa memilh Prodi PKK sebesar 79,65% termasuk
kategori tinggi
b. Faktor instrinsik (bakat dan motivasi) mempengaruhi mahasiswa
memilih Prodi PKK sebesar

80.56% termasuk kategori tinggi,

dengan rincian bakat sebesar 85,18% dengan kategori sangat tinggi
dan motivasi sebesar 74,22% kategori tinggi. Jadi yang memberikan
pengaruh terbesar terhadap mahasiswa memilih Prodi PKK yaitu
bakat (85,18%).
c. Faktor

ekstrinsik

(peranan

orang

tua

dan

teman

sebaya)

mempengaruhi mahasiswa memilih Prodi PKK sebesar 81,32%
termasuk kategori

sangat tinggi, dengan rincian peranan orang tua

sebesar 88,26% dengan kategori sangat tinggi dan teman sebaya
sebesar 74,38% kategori tinggi. Jadi yang memberikan pengaruh
terbesar terhadap mahasiswa memilih Prodi PKK yaitu peranan orang
tua (88,26%).
d. Secara bersama-sama variabel faktor instrinsik (bakat dan motivasi)
dan faktor ekstrinsik (peranan orang tua dan teman sebaya)
berpengaruh terhadap
Pengaruh tersebut

minat mahasiswa memilih
sebesar 33.1%

Prodi PKK.

dan sisanya 100-31.1= 66,9%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
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e. Secara persial faktor instrinsik (bakat dan motivasi) berengaruh
terhadap minat mahasiswa memilih prodi PKK. Pengaruh tersebut
sebesar 27.7%, dengan rincian indikator bakat 25% dan motivasi
9,4%
f. Secara persial faktor ekstrinsik (peranan orang tua dan teman sebaya)
berpengaruh terhadap minat mahasiswa memilih prodi PKK.
Pengaruh tersebut sebesar 19.5%, dengan rincian peranan orang tua
13,9% dan teman sebaya 11,8%.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa
saran yang ingin penulis utarakan, sebagai berikut :
a. Untuk jurusan IKK Prodi PKK agar dapat mempertahankan tingginya
minat mahasiswa memilih Prodi PKK Jurusan IKK FPP UNP
b. Meningkatkan kualitas out put agar dapat meningkatkan minat
mahasiswa memilih Prodi PKK sehingga semakin banyaknya
mahasiswa memilih Prodi PKK Jurusan IKK FPP UNP.
c. Dalam memilih Prodi dan jurusan di tingkat perguruan tinggi
mahasiswa sebaiknya menyeimbangkan antara faktor instrinsik dan
faktor ekstrinsik

agar memperoleh keputusan memilih Prodi yang

tepat sehingga dapat membantu dalam pembelajaran dan dalam
mencapai tujuan.
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d.

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas kajian tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih Prodi
PKK yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
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