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ABSTRAK 

Sumini 2020 Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Pedagang Buah         

Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Gamalama 

Kecamatan Ternate Tengah. Di Bimbing Oleh Ibu Dr.Ramdani Salam, S.Si., 

M.T. Sebagai pembimbing I dan Ibu Kusrini, S.Si., M.Sc. Sebagai 

pembimbing II. 

Kondisi sosial ekonomi seseorang menggambarkan tentang kondisi 

seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi ekonomi, gambaran itu 

seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) untuk mengetahui pengaruh antara pendapatan orang tua terhadap 

tingkat kesejahteraan keluarga, (2) untuk mengetahui pengaruh lama jam kerja 

terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, (3) untuk mengetahui pengaruh antara 

jumlah tanggungan orang tua terhadap tingkat kesejahteraan keluarga di 

Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian-bagian dan fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pedagang buah di pasar Gamalama Kota Ternate Tengah yang berjumlah 33 

responden. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara parsial variabel 

pendapatan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kesejahteraan keluarga dilihat dari nilai T-hitung sebesar 1,984 lebih besar 

dibanding nilai T-tabel sebesar 1,699 (df = 29; tingkat signifikasi 0,05) dengan 

signifikasi 0,011 lebih rendah dari 0,05.  (2) secara parsial variabel lama jam kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dilihat 

dari nilai T-hitung sebesar 1,784 lebih besar dibanding nilai T-tabel sebesar 1,699 (df 

= 29; tingkat signifikasi 0,05) dengan signifikasi 0,004 lebih rendah dari 0,05. (3) 

secara parsial jumlah tanggungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dilihat dari nilai T-hitung sebesar 1,757 

lebih besar dibanding nilai T-tabel sebesar 1,699 (df = 29; tingkat signifikasi 0,05) 

dengan signifikasi 0,033 lebih rendah dari 0,05. Kontribusi seluruh variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 37,4%, sisanya 62,6% di jelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

Kata kunci : Kondisi Sosial Ekonomi, Pendapatan, Lama jam kerja, Jumlah 

tanggungan orang tua dan Tingkat kesejahteraan keluarga. 

 

 

 

 

 


