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Dame Nadeak : NIM 5103142008 ”HubunganKonsep Diri dengan Pengetahuan 

Pengolahan Buah- Buahan SMP N 1 Parbuluan Kabupaten Dairi.  

          Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konsep diri siswa.(2) 

mengetahui pengetahuan pengolahan buah-buahan siswa (3) mengetahui 

hubungan  konsep diri siswa dengan pengetahuan pengolahan buah-buahan. 

Lokasi penelitian di SMP N 1 Parbuluan dan sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IX yang berjumlah 70 orang. Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan proporsional random sampling. Teknik analisis data yaitu uji 

persyaratan analisis yang digunakan adalah uji kecenderungan, uji normalitas dan 

uji linieritas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil  uji kecenderungan konsep diri 

siswa cenderung cukup  84,28 persen dan pengetahuan pengolahan buah-buahan   

siswa cenderung cukup 90 persen. Uji normalitas menunjukkan bahwa sebaran 

semua data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal Pada  taraf 

signifikan 5% ternyata x
2

hitung <  x
2

tabel atau 10,94 < 11.070, dengan demikian 

dapat disimpulkan  bahwa data variabel konsep diri berdistribusi normal, dan uji 

normalitas data ubahan (Y) dengan  x
2

hitung < x
2

tabel atau 6,05 > 11.070 

berdistribusi normal. Uji persamaan linieritas dan persamaan regresi antara 

variabel konsep diri ( X) dengan variabel pengetahuan pengolahan buah-buahan 

(Y) taraf signifikan 5%  Ftabell untuk Fregresi  dengan dk (18: 52 ) diperoleh 1,85 dan 

Fhitung diperoleh 0,902  maka Fhitung <  Ftabel ( 0,902  < 3,18 ), sehingga dapat 

disimpulkan persamaan regresi Ŷ = 8,85 + 1,79 X adalah linier. Harga F hitung 

dikonsultasikan terhadap Ftabel pada taraf signifikan 5% Ftabel  untuk Fregresi dengan 

dk (2: 68 ) diperoleh 3,17 dan  Fhitung  diperoleh - 179,2 maka Fhitung  <  Ftabel  atau ( 

- 179,2 <  4,41 ), sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi  Y atas X adalah 

Berarti. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai  rtabel  pada taraf signifikan 5% 

dengan derajat kebebasan dk=N=70 adalah 0.279 dan rhitungsebesar0.302. Dengan 

demikian rxy > rtabel ,atau 0302 > 0,279 . menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan berarti antara konsep diri dengan pengetahuan pengolahan buah-

buahan SMP N 1 Parbuluan Kabupaten Dairi yang berarti semakin tinggi konsep 

diri siswa maka semakin tinggi pengetahuan pengolahan buah-buahan siswa. 
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