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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (i) bagaimana minat belajar PKK 

(Produk Kreatif dan Kewirausahaan) siswa kelas XII Tata Boga SMK N 15 

Bandung (ii) bagaimana Hasil Belajar PKK (Produk Kreatif dan Kewirausahaan)  

siswa kelas XII Tata Boga SMK N 15 Bandung (iii) seberapa besar pengaruh Minat 

Belajar terhadap Hasil Belajar PKK (Produk Kreatif dan Kewirausahaan)  siswa 

kelas XII Tata Boga SMK N 15 Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah 

survey, dengan sampel berjumlah 51 mahasiswa. Untuk mencari pengaruh, analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Adapun hasil 

penelitian sebagai berikut : (i) siswa sangat antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Siswa setuju bahwa tugas yang diberikan guru membuat siswa semakin tertarik 

dengan pelajaran PKK (Produk Kreatif dan Kewirausahaan) . Hal ini berdasarkan 

hasil olah data yang menunjukkan bahwa skor rata-rata yaitu 4,161 ada pada 

kategori setuju. (ii) rata-rata siswa kelas XII Tata Boga siswa membaca buku  

terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, siswa juga terbiasa juga belajar di rumah 

kurang lebih 2 samapi 3 jam dirumah. Hal ini berdasarkan hasil olah data yang 

menunjukkan bahwa skor rata-rata berada pada 3,66 yaitu ada pada kategori setuju. 

(iii) hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan terdapat pengaruh minat 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XII Tata Boga SMK N 15 Bandung. 

Dengan nilai R2 sebesar adalah 0,002 yang dapat ditafsirkan bahwa minat belajar 

memiliki kontribusi sebesar 0,2% terhadap hasil belajar siswa. Sebagai akhir 

penelitian ini, penulis memberikan saran bagi siswa, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan siswa dapat menerapkan upaya yang dapat dilakukan untuk hasil belajar 

siswa, dengan cara meningkatkan minat belajar terutama pada mata pelajaran 

Produk Kratif dan Kewirausahaan agar hasil belajar yang diharapkan tercapai. 
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