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ABSTRAK 
 

Bonar PF Manalu, NIM. 071255110011, Hubungan Dukungan Orang Tua 
dan Bakat Keteknikan dengan Prestasi Belajar Dasar Kompetensi Kejuruan 
Siswa SMK Negeri 2 Siatas Barita Kab.Tapanuli Utara. Skripsi. Fakultas 
Teknik. Jurusan Teknik Mesin. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin S1- 
Reguler, UNIMED 2012.  

 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar dasar 
kompetensi kejuruan siswa SMK Negeri 2 Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara, dan 
hubungannya dengan dukungan orang tua dan bakat keteknikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan orang tua dan bakat keteknikan 
denga prestasi belajar dasar kompetensi kejuruan siswa tinggkat X program 
keahlian otomotif SMK Negeri 2 Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara. Tapanuli 
Utara tahun ajaran 2011/2012. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Siatas Barita Kab. Tapanuli 
Utara yang terletak di Jl. Pahae Km. 8,4 Pansurnapitu Kec. Siatas Barita Kab. 
Tapanuli Utara pada semester Genap. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa 
tingkat X Program Keahlian Otomotif SMK Negeri 2 Siatas Barita Kab.Karo yang 
berjumlah 88  orang dan Teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan tabel Kerjcie Morgan (Isaac dan Michael) sebanyak 73 orang. Data 
penelitian ini diperoleh melalui angket, tes, dan nilai raport siswa pada semester 
II. Uji validitas yang dilakukan dengan analisis butir angket dengan rumus 
korelasi produck moment, sedangkan untuk uji validitas tes dengan analisis butir 
soal  dengan rumus korelasi point biserial,  uji reliabilitas angket digunakan rumus 
Alpha, sedangkan untuk reliabilitas tes digunakan rumus K-R 20 . Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis korelasi product momen, analisis korelasi 
persial, dan korelasi ganda pada taraf signifikan 5%. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar dasar kompetensi 
kejuruan siswa memiliki hubungan positif dan signifikan dengan dukungan orang 
tua dan bakat keteknikan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa, bila dukungan 
orang tua dan bakat keteknikan siswa tinggi akan memiliki hubungan positif 
dengan prestasi belajar dasar kompetensi kejuruan. 
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