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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang siswa laki-

laki memilih Program Keahlian Boga di SMK N 6 Yogyakarta; (2) Faktor-faktor 

intrinsik yang mempengaruhi minat siswa laki-laki dalam memilih Program 

Keahlian Boga di SMK N 6 Yogyakarta meliputi kemauan, kesenangan dan 

motivasi; (3) Faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat siswa laki-laki 

dalam memilih Program Keahlian Boga di SMK N 6 Yogyakarta meliputi 

dukungan keluarga, lingkungan sekitar, media massa dan sarana pelajaran. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret yang berlangsung di SMK 

Negeri 6 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Populasi yang digunakan adalah siswa laki-laki Program Keahlian Boga Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta yang terdiri dari 36 siswa. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dan 

dokumentasi. Pengujian validitas menggunakan validitas konstruk dengan teknik 

korelasi product moment, dari 37 butir pernyataan yang diujikan hanya 25 butir 

pernyataan yang valid, validasi dengan 35 responden. Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan reliabilitas konsistensi internal teknik alpha cronbach 

dengan hasil 0,81. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang 

digambarkan dengan prosentase.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar Belakang  siswa laki-laki 

dalam memilih Program Keahlian Boga di SMK Negeri 6 Yogyakarta, memiliki 

kesesuaian sangat tinggi pada latar belakang ekonomi keluarga sebesar 50% (18 

siswa). Tingkat kesesuaian tinggi pada latar belakang hobi sebesar 75% (siswa 

27). Tingkat kesesuaian tinggi pada latar belakang cita-cita sebesar 58,3% (21 

siswa). Tingkat kesesuaian tinggi pada latar belakang peluang kerja setelah lulus 

sebesar 53% (19 siswa). Tingkat kesesuaian tinggi pada latar belakang nilai Ujian 

Nasional (UN) jauh dibawah harapan sebesar 50% (18 siswa); (2) Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dari keseluruhan faktor intrinsik, terdapat faktor yang 

banyak mempengaruhi minat siswa laki-laki dalam memilih Program Keahlian 

Boga di SMK Negeri 6 Yogyakarta yaitu faktor kesenangan sebesar 44,4% (16 

siswa) dan motivasi sebesar 45% (17 siswa). Faktor dengan kesesuaian tinggi 

yaitu faktor kemauan sebesar 43,6% (15 siswa); (3) Faktor ekstrinsik yang banyak 

mempengaruhi minat siswa laki-laki dalam memilih Program Keahlian Boga di 

SMK Negeri 6 Yogyakarta yaitu faktor sarana pelajaran sebesar 49,1% (18 

siswa). Faktor dengan kesesuaian tinggi yaitu faktor dukungan keluarga sebesar 

49,6% (18 siswa), lingkungan sekitar sebesar 44,5% (16 siswa). Faktor media 

massa dengan kesesuaian rendah yaitu sebesar 38,9% (14 siswa). 


