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Pada dasarnya peserta didik yang akan masuk ke Program Keahlian tertentu di 

suatu Sekolah Menengah Kejuruan biasanya mempunyai minat atau rasa tertarik 
dalam dirinya untuk meraih sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Minat 
peserta didik masuk ke Program Keahlian Teknik Audio Video dapat diketahui dari 
hasil belajarnya. Peserta didik yang memiliki minat terhadap subyek tertentu 
cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. 
Permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini adalah : 1). Apakah ada pengaruh minat 
masuk Program Keahlian Teknik Audio Video dan fasilitas belajar terhadap hasil 
belajar peserta didik SMK Negeri 2 Demak Tahun Ajaran 2007/2008. 2). Seberapa 
besar persentase sumbangan minat masuk Program Keahlian Teknik Audio Video dan 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik SMK Negeri 2 Demak Tahun 
Ajaran 2007/2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya dan 
seberapa besar persentase pengaruh minat masuk Program Keahlian Teknik Audio 
Video dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik SMK Negeri 2 Demak 
tahun ajaran 2007/2008. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X Program 

keahlian teknik Audio Video yang berjumlah 35 peserta didik. Sedangkan sampel 
yang diambil adalah seluruh jumlah dari populasi yaitu 35 peserta didik. Variabel 
penelitian penelitian meliputi variabel bebas yaitu minat masuk Program Keahlian 
Teknik Audio Video (X1) dan fasilitas belajar (X2) serta variabel terikat yaitu hasil 
belajar (Y). metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket yang digunakan 
untuk mendapatkan data tentang minat dan dokumentasi legger untuk mendapatkan 
data tentang hasil belajar peserta didik. Analisis yang dipakai adalah analisis 
deskreptif dan analisis regresi. 

 
Dari analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata minat peserta didik masuk 

Program Keahlian Teknik Audio Video termasuk dalam kategori tinggi, fasilitas 
belajar termasuk dalam kategori tinggi dan hasil belajar peserta didik termasuk dalam 
kategori baik. Dari analisis regresi diperoleh besarnya koefisien korelasi (rxy) sebesar 
0.633 dan determinasi (R2) sebesar 0.401 (40,10%). Besarnya koefisien determinasi 
tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat minat peserta didik masuk Program 
Keahlian Teknik Audio Video berpengaruh sebesar 19,82% dan fasilitas balajar 
berpengaruh sebesar 20,26% sehingga dari keduanya berpengaruh sebesar 40,10%, . 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disarankan kepada orang tua 
untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan Program Keahlian Teknik Audio 
Video SMK Negeri 2 Demak untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 
diperlukan kerja sama yang baik antara peserta didik, orang tua atau wali murid juga 
pihak sekolah dalam hal ini adalah guru serta sekolah yang ditunjang fasilitas belajar 
yang memadai agar minat peserta didik juga meningkat. Dengan meningkatnya minat 
peserta didik diharapkan hasil belajar dapat optimal.   
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