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Penelitian  ini bertujuan antara lain: (1) Untuk  mengetahui penggunaan 

internet dibidang kontinental; (2) Untuk  mengetahui dukungan orang tua siswa; 

(3) Untuk  mengetahui hasil belajar siswa menyiapkan kaldu; (4) Untuk  

mengetahui hubungan penggunaan internet dibidang kontinetal dan dukungan 

orang tua; (5) Untuk  mengetahui hubungan penggunaan internet dibidang 

kontinetal dengan hasil belajar menyiapkan kaldu; (6) Untuk  mengetahui 

hubungan dukungan orang tua dengan hasil belajar menyiapkan kaldu. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Pencawan Medan. Populasi penelitian ini 

adalah sebanyak 30 siswa. Sampel yang digunakan yaitu 30 orang. Data penelitian 

ini dijaring dengan angket dan tes, angket untuk variabel bebas yaitu Intensitas  

penggunaan internet dibidang kontinental (X1) dan Dukungan orang tua 

siswa(X2), tes untuk variabel terikatnya yaituHasil belajar siswa menyiapakan 

kaldu (Y). 

Setelah butir angket dan tes dinyatakan valid dan reliabel maka angket dan 

tes disebar kepada 30 siswa sebagai data penelitian. Dari hasil analisis tingkat 

kecenderungan diperoleh untuk intensitas penggunaan internet dibidang 

kontinental cenderung kurang (36,6%), hasil analisis tingkat kecenderungan 

diperoleh untuk dukungan orang tua siswa cenderung kurang (43,3%) dan hasil 

analisis tingkat kecenderungan diperoleh untuk hasil belajar siswa menyiapkan 

kaldu cenderung rendah (36,7%). 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penggunaan internet dibidang 

kontinetal dengan dukungan orang tua memiliki hubungan yang tidak signifikan 

sebesar -0,541, hasil analisis penggunaan internet dibidang kontinetal dengan 

hasil belajar menyiapkan kaldu diperoleh ttabel yaitu 15,08 dan rhitung sebesar 0,943, 

hasil analisis dukungan orang tua dengan hasil belajar menyiapkan kaldu 

diperoleh thitung sebesar 15,69 dan rhitung sebesar 0,950.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang diajukan untuk “Terdapat hubungan yang signifikan antara 

penggunaan internet dibidang kontinental dan dukungan orang tua dengan hasil 

belajar menyiapkan kaldu pada siswa SMK Pencawan Medan” dapat diterima. 

 


