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ABSTRAK 

 

Fitri Edi Safutra; NIM 5122142003; Hubungan Kepercayaan Diri Dengan 

Kesiapan Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) Di Perhotelan Siswa 

Tata Boga SMK Putra Anda Binjai 

 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui: (1) kepercayaan diri siswa; (2) 

kesiapan siswa Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) diperhotelan; (3) 

hubungan kepercayaan diri siswa dengan Kesiapan Praktek Kerja  Lapangan 

Industri (PKLI) di Perhotelan. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional. 

Lokasi penelitian di SMK Putra Anda Binjai. Sampel dalam penelitian 

menggunakan sampel total (total sampling) yaitu siswa kelas XI  Tata boga yang 

berjumlah 35 orang.  Waktu Penelitian ini dilakukan pada Maret – Juli 2016. Data 

penelitian ini dijaring dengan menggunakan angket untuk menjaring kepercayaan 

diri dan Kesiapan Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) di Perhotelan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif, uji kecenderungan, uji persyaratan 

analisis dengan uji normalitas, uji linearitas, menggunakan uji hipotesis dengan uji 

korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kecenderungan 

variabel kepercayaan diri termasuk cenderung cukup sebesar (100%), dan 

Kesiapan Siswa Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) diperhotelan termasuk 

kategori cenderung cukup sebesar (97,14%). Hasil analisis uji normalitas dengan 

db=5 pada variabel kepercayaan diri Xhitung < Xtabel (7,158 < 11,070), dan 

Kesiapan Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) diperhotelan Xhitung < Xtabel 

(5,74 < 11,070)  pada taraf signifikan (5%) adalah berdistribusi normal. Hasil 

analisis uji linieritas kesiapan praktek kerja lapangan industri (PKLI) di 

Perhotelan(Y) atas Kepercayaan diri (X) dengan nilai adalah Fhitung < Ftabel (-

1606,42< 2,77) adalah  Linier, sedangkan uji keberartian dengan nilai Fhitung>Ftabel 

(36,96> 4,15) adalah Berarti. Hasil analisis korelasi product momen diperoleh 

korelasi antara Kepercayaan Diri (X) dengan  Kesiapan Praktek Kerja Lapangan 

Industri (PKLI) di Perhotelan (Y) diperoleh nilai sebesar rxy = (37,37 > 0,334) 

pada taraf signifikan (5%). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan diri dengan kesiapan Praktek Kerja Lapangan 

Industri (PKLI) diperhotelan. Artinya semakin tinggi kepercayaan diri siswa maka 

semakin baik Kesiapan Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) di Perhotelan. 

 

 

 

 


