
ABSTRAK 

Nurmasyita : NIM 509442005: Hubungan Persepsi Siswa Terhadap 

Praktik Kerja Industri Dengan Minat Membuka Usaha Bakery Pada Siswa SMK 

Putra Anda Binjai. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui: 1) Persepsi Siswa Terhadap Praktik 

Kerja Industri (RAKERIN); 2) Minat Membuka Usaha Bakery; 3) Hubungan 

Persepsi Siswa Terhadap Praktik Kerja Industri (RAKERIN) dengan Minat 

Membuka Usaha Bakery. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI Sekolah 

SMK Putra Anda Binjai dengan sampel penelitian sebanyak 32 orang. Data 

penelitian persepsi siswa terhadap praktik kerja industri (RAKERIN) 

dikumpulkan dengan menggunakan angket, dan data minat membuka usaha 

bakery juga dikumpulkan dengan menggunakan angket. Kedua angket tersebut 

sebelumnya telah diuji coba pada siswa SMK Pencawan Medan. Hasil uji coba 

angket persepsi siswa terhadap praktik kerja industri (RAKERIN) dari 35 butir 

soal angket, hasil uji coba angket ternyata yang tidak valid adalah 5 butir. Uji 

validitas tes dengan taraf signifikansi 5 % menghasilkan 30 butir angket yang 

valid dari 35 butir angket dengan reabilitas 0,854. Hasil uji coba angket minat 

membuka usaha bakery dari 35 butir soal angket, hasil uji coba angket ternyata 

yang tidak valid adalah 3 butir. Uji validitas tes dengan taraf signifikansi 5 % 

menghasilkan 32 butir angket yang valid dari 35 butir angket dengan reabilitas 

0,939. Hasil uji normalitas data ubahan X dengan menggunakan X
2 

diperoleh 

harga X
2

hitung < X
2

tabel  yaitu (10,58 < 11,070) dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data ubahan persepsi siswa terhadap praktik kerja industri (RAKERIN) 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data ubahan Y dengan menggunakan X
2 

diperoleh harga X
2

hitung < X
2

tabel  yaitu (9,84 < 11,070) dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data ubahan minat membuka usaha bakery berdistribusi 

normal. Hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y = 0,049 + 

4,67X dengan  Fh > Ft yaitu (10,145 > 4,17 ) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persamaan regresi ini adalah berarti dan hasil perhitungan tuna cocok diperoleh  

Fh < Ft yaitu ( 0,049 > 4,67) sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk regresi 

adalah linier. Hasil perhitungan korelasi product moment pada taraf signifikan 5% 

diperoleh rxy   sebesar  0,503  dan rtabel 0,361 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi Siswa Terhadap Praktik 

Kerja Industri (Rakerin) Dengan Minat Membuka Usaha Bakery Pada Siswa 

SMK Putra Anda Binjai. 
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