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ABSTRAK 

Eka Patrian Sihombing, NIM 5123344010. Pengaruh Media Pembelajaran 

PowerPoint terhadap Hasil Belajar Anatomi Fisiologi pada Siswa Kelas X 

Tata Kecantikan SMK Negeri 10 Medan. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Medan. 2017. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar anatomi 

dan fisiologi kecantikan yang diajar dengan menggunakan media power point. 

Untuk mengetahui hasil belajar anatomi dan fisiologi  kecantikan yang diajar 

dengan pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui pengaruh  media power 

point terhadap hasil belajar anatomi dan fisiologi pada siswa kelas X Tata 

Kecantikan SMK Negeri 10 Medan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan 

menggunakan dua kelas sebagai sampel penelitian. Kelas eksperimen menerapkan  

pembelajaran dengan menggunakan media power point sebanyak  31 orang siswa 

sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional sebanyak 31 

orang siswa. Instrument penelitian yang digunakan adalah tes untuk melihat hasil 

belajar  anatomi dan fisiologi kecantikan siswa. Analisis data yang digunakan 

adalah uji parametrik yaitu uji t dengan persyaratan analisis uji normalitas dan 

homogenitas. Dari uji normalitas pretes eksperimen diperoleh          . Uji 

normalitas postes eksperimen diperoleh          . Uji normalitas pretes 

kontrol diperoleh          . Uji normalitas postes kontrol diperoleh    
      . Dari tabel diperoleh               dengan n = 31 dan       . 

Karena           maka semua kelompok data berdistribusi normal. Dari uji 

homogenitas pretes diperoleh             . Uji homogenitas postes diperoleh 

            . Karena                 maka varians data pretes dan data 

postes adalah homogen. 

Hasil dari penelitian ini adalah hasil belajar anatomi dan fisiologi 

kecantikan siswa dengan menggunakan media power point berada pada kategori 

tinggi. Hasil belajar anatomi dan fisiologi kecantikan siswa menggunakan 

pembelajaran konvensional berada pada kategori cukup. Terdapat pengaruh media 

power point terhadap hasil belajar anatomi dan fisiologi pada siswa kelas X Tata 

Kecantikan SMK Negeri 10. Hal ini dibuktikan dari hasil uji statistik yaitu 

diperoleh              dan   
  

 

 
 
      dengan α = 0,05 dan dk = 60 

sehingga             
 
 

 atau          . 
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