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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media CD
Tutorial, mengetahui hasil belajar Membatik, mengetahui tingkat kecenderungan
kelas penelitian, mengetahui homogeni varians pada siswa kelas X SMK Negeri 1
Berastagi. Penelitian ini sebagai bentuk penerapan sebagian dari ilmu pengajaran
yang telah didapatkan dari bangku kuliah. Penelitian ini dilaksanakan pada semester
genap Tahun Ajaran 2013/2014 tepatnya dipraktekkan untuk kelas X SMK. Lokasi
penelitian di SMK Negeri 1 Berastagi.

Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas X program keahlian Kriya
Tekstil SMK Negeri 1 Berastagi Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak tiga kelas
dengan jumlah 105 siswa dengan jumlah masing-masing kelas yaitu X KT 1
sebanyak 35 orang, X KT 2 sebanyak 35 orang, dan X KT 3 sebanyak 35 orang.
Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sample yaitu teknik untuk
menetapkan kelas sebagai sampel dengan mempertimbangkan kemampuan kedua
kelas dalam satu mata diklat, sehingga sampel penelitian sebanyak 60 siswa. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu (Quasi
Experiment).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan hasil belajar
Membatik pada siswa kelas X Kriya Tekstil SMK Negeri 1 Berastagi untuk kelas
Eksperimen cenderung cukup dimana jumlah siswa pada kategori cukup yaitu 83%.
Tingkat kecenderungan hasil belajar Membatik untuk kelas Kontrol cenderung cukup
yaitu 80%. Untuk uji normalitas data menggunakan rumus Liliefors pada taraf
signifikan 5% dengan dk = 35, diperoleh data hasil belajar Membatik kelas
Eksperimen berdistribusi nomal, karena Lhitung<Ltabel(0,0890<0,1610) dan kelas
Kontrol berdistribusi normal, karena Lhitung<Ltabel(0,0911<0,1610). Hal ini berarti
bahwa data hasil belajar untuk kedua kelas sampel dapat dilanjutkan ke tahap analisi
data karena uji normalitas diatas merupakan salah satu uji persyaratan analisis.
Sedangkan uji homogenitas, diperoleh Fhitung<Ftabel yaitu 1,53 < 1,89 sehingga kedua
kelas penelitian memiliki varians yang sama (homogen). Hal ini membuktikan bahwa
terdapat keselarasan antara data hasil penelitian kelas Eksperimen dengan kelas
Kontrol. Hasil uji hipotesis yang menggunakan uji-t diperoleh nilai Sgabungan sebesar
1,28, sedangkan nilai thitung sebesar 6,74 sedangkan nilai tabel pada taraf signifikansi
5% dengan n = 60 sebesar 1,679. Dengan demikian thitung>ttabel (6,74>1,679). Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh Penggunaan Media CD
Tutorial Terhadap Hasil Belajar Membatik pada siswa kelas X Kriya Tekstil SMK
Negeri 1 Berastagi. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa Media
CD Tutorial sangat baik digunakan di SMK Negeri 1 Berastagi terutama dalam
pembelajaran Membatik.


