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Nicko Afredo (2018) : Pengaruh Minat Dalam Memilih Program Keahlian 

Konstruksi Bangunan Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas X SMK N 1 PARIAMAN. 

 

Pada penelitian ini permasalahannya adalah kurangnya Minat Siswa dalam memilih 

program keahlian konstruksi bangunan, hal ini dibuktikan pada hasilbelajarsiswa yang 

rendah,pada tahun ajaran 2015-2016 sebanyak 68,47% lebih siswa hanya memperoleh nilai 

6,00-7,50 dan pada tahun 2016-2017 sebanyak 73,68% siswa memperoleh nilai antara 6,00-

7,50. Sedangkan nilai yang diharapkan oleh sekolah pada frekuensi 7,55-8,99 jelas nilai 

tersebut berada dibawah kriteria ketuntasan minimum 

(KKM).Penelitianinibersifatkorelasional, yang bertujuan 

untukmengungkapkanadatidaknyaPengaruh Minat Dalam Memilih Program Keahlian 

Konstruksi Bangunan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMK N 1 PARIAMAN. 

Penelitian ini dilakukan di SMK N 1 PARIAMAN dengan total sampel 30 siswa, jenis 

data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan 

penyebaran angket mengenai minat dalam memilih program keahlian yang disebarkan kepada 

siswa, sedangkan data sekunder adalah hasil belajar berupa nilai lapor mata pelajaran 

produktifyang diperoleh siswa.Pengolahandata menggunakan program SPSS 20.00. Teknik 

analisis data digunakan adalah: (1) Analisis deskriptif, (2) Uji persyaratan analisis, yang 

terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas untuk membuktikan bahwa sebaran data berasal 

dari sampel yang berdistribusi normal dan linear, (3) Uji Hipotesis, untuk membuktikan 

apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. 

Berdasarkan perolehan hasil pengujian tersebut, didapat nilai pearson 

correlation0,631 (tinggi), koefisien determinasi R² = 0,398 dan t-hitung = 4,304 hal ini 

menunjukan t-hitung > t-tabel sehingga terdapat pengaruh yang signfikan antara variabel X 

dan Y. berdasarkan dari hasil yang didapat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Minat 

memilih program keahlian berpengaruh sebesar 39,8% terhadap hasil belajar Siswa dan 

sebanyak 60,2% dipengaruhi oleh faktor lain artinyaterdapat pengaruh yang positif 

dansignifikan antara Minat dalam memilih Program Keahlian Konstruksi Bangunan Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X SMK N 1 PARIAMAN, 

dengankategoriinterprestasikoefisienkorelasisangat tinggi maka hipotesis diterima. 
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