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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi siswa SMA di Kota Bogor dalam memilih
Institut Pertanian Bogor (IPB). Memilih perguruan tinggi bagi siswa SMA
sangatlah sulit dan perlu pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam
menentukan tempat kuliahnya nanti. Siswa dalam memilih perguruan tinggi
dipengaruhi oleh faktor sosial, pribadi, psikologis, keluarga, teman, guru, situasi
ekonomi, motivasi, fasilitas dan reputasi perguruan tinggi serta minat.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik
multinomial dengan jumlah responden 380 siswa. Metode pengambilan sampel
non-probalilty sampling dengan metode purposive sampling. Populasi penelitian
dikelompokkan dalam 3 (tiga) grade mutu sekolah (tinggi, sedang, rendah).
Sampel penelitian ini adalah siswa SMA jurusan IPA yang dilakukan secara
purposive sampling (2 kelas untuk masing-masing sekolah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor bidang ilmu yang ditawarkan
dan rangking perguruan tinggi paling dominan dipilih oleh siswa SMA. Sumber
informasi yang diperoleh siswa SMA tentang perguruan tinggi paling banyak
diperoleh dari keluarga inti sedangkan dalam memilih perguruan tinggi dan
bidang studi berasal dari minat siswa itu sendiri. Hasil analisis regresi logistik
multinomial menunjukkan variabel yang berpengaruh nyata yaitu jenis kelamin,
kepemilikan aset, peluang kerja, sumber informasi, tingkat pendidikan ayah,
tingkat pendidikan ibu, dan bidang peminatan sedangkan variabel yang tidak
berpengaruh nyata yaitu, pola belajar, motivasi, dan biaya pendidikan. Faktor
kepemilikan aset golongan rendah, siswa yang memiliki sumber informasi
kategori tinggi dan siswa yang mempunyai jenis kelamin laki-laki cenderung
memilih IPB. Faktor tingkat pendidikan ayah dan tingkat pendidikan Ibu
(perguruan tinggi)  dan siswa yang tertarik bidang minat ilmu alam juga
cenderung memilih IPB. Faktor bidang minat humaniora dan program studi yang
memiliki peluang kerja cenderung memilih UI, UGM, ITB dan perguruan tinggi
lainnya dibandingkan dengan memilih IPB.
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