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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sikap kemandirian belajar 

siswa SMK Negeri 3 Padangsidimpuan; (2) Hasil belajar pengetahuan mengolah 

makanan kontinental pada materi stock dan sauce siswa SMK Negeri 3 

Padangsidimpuan; (3) Hubungan sikap kemandirian belajar siswa dengan hasil 

belajar teori mengenai pengetahuan mengolah makanan kontinental pada materi 

stock dan sauce siswa SMK Negeri 3 Padangsidimpuan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November 2014. Lokasi penelitian SMK Negeri 3 

Padangsidimpuan. Metode ini menggunakan koralasional untuk melihat 

hubungan antara dua variabel yaitu Kemandirian belajar siswa (X) Hasil Belajar 

mengolah makanan kontinental (Y). Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

XI Jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 Padangsidimpuan sebanyak 64 orang 

dengan penentuan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah angket untuk variabel kemandirian belajar (X), dan 

tes untuk hasil belajar mengolah makanan kontinental (Y). Analisis data 

menggunakan  deskriptif korelasi, persayaratan analisis dengan uji normalitas 

dan uji linieritas, uji hipotesis dengan korelasi product moment. 

  Berdasarkan hasil penelitian uji kecenderungan menunjukkan bahwa 

kemandirian belajar siswa (X): Stt=176, Str=44, M=110, SD=22 dengan kategori 

cukup (73,53%) dan hasil belajar mengolah makanan kontinental (Y): Stt=31, 

Str=34, M=30, SD=-1 dengan kategori rendah (94,11). Berdasarkan uji 

normalitas maka didapat nilai untuk sikap kemandirian belajar yaitu 10,29 < 

11,07 dan nilai untuk hasil belajar mengolah makanan kontinental yaitu 11,06 < 

11,07, dengan demikian disimpulkan bahwa data sikap kemandirian belajar dan 

hasil belajar mengolah makanan kontinental berdistribusi normal. 

Dari hipotesis yang berbunyi: Terdapat hubungan yang positif antara 

sikap kemandirian belajar (X) dengan hasil belajar mengolah makanan 

kontinental (Y) pada siswa SMK Negeri 3 Padangsidimpuan sebagai berikut: 

Hasil pengujian hipotesis dengan nilai rhitung > rtabel (3224,4 > 0,361) pada taraf 

signifikan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis tersebut diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


