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ABSTRAK 

 
Ivany Triulan Sijabat, NIM 5123341013: Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Adobe Flash Terhadap Hasil Belajar Membuat Pola Blus Pada 

Siswa Kelas XI SMK Negeri 3 Pematang siantar. Skripsi. Fakultas Teknik. 

Universitas Negeri Medan. 2018. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana hasil pembuatan 

pola blus wanita dengan menggunakan media pembelajaran adobe flash siswa 

kelas XI SMK Negeri 3 Pematangsiantar, 2) Mengetahui bagaimana hasil 

pembuatan pola blus wanita  tanpa menggunakan media pembelajaran adobe flash 

siswa kelas XI SMK Negeri 3 Pematangsiantar, 3) Mengetahui apakah ada 

pengaruh media pembelajaran adobe flash terhadap hasil belajar pembuatan pola 

blus wanita siswa kelas XI SMK Negeri 3 Pematangsiantar. 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Quasi Ekperiment (Eksperimen Semu). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI Tata Busana SMK Negeri 3 Pematangsiantar sebanyak dua kelas dengan 

jumlah 60 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Teknik 

pengumpulan data untuk mengukur hasil belajar membuat pola blus wanita dalam 

penelitian ini menggunakan pengamatan pada pembuatan pola blus wanita. 

Teknik analisa data melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji validitas, uji 

reliabilitas, uji kecenderungan dan uji hipotesis yang dijadikan acuan untuk 

membuat kesimpulan.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

adobe flash pada membuat pola blus ini berhasil melalui tahapan, yaitu: 1) Hasil 

belajar membuat pola blus wanita tanpa menggunakan media  pembelajaran adobe 

flash berada pada kategori tinggi dengan hasil presentase (23,3%) sedangkan yang 

termasuk kategori rendah dengan hasil presentase sebesar (76,6%) dan nilai rata-

rata (Mean) 70,4, 2) Hasil belajar membuat pola blus wanita dengan 

menggunakan media pembelajaran adobe flash berada pada kategori tinggi 

kategori tinggi dengan hasil presentase sebesar (96,7%) sedangkan yang termasuk 

kategori rendah dengan hasil presentase sebesar (3,3%) dan  nilai rata-rata (Mean) 

91,1, 3) Hasil belajar membuat pola blus wanita  tanpa menggunakan media 

pembelajaran adobe flash  adalah berdistribusi normal dimana, Lhitung < Ltabel,         

4) Kedua varians data adalah homogen karena Fhitung < Ftabel yaitu 0,50 < 2,24 

sehingga kedua kelas memiliki varians yang sama (homogen), 5)  Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa nilai Thitung > Ttabel yaitu 12,93 > 1,671. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran 

adobe flash terhadap hasil belajar membuat pola blus wanita pada siswa kelas XI 

SMK Negeri 3 Pematangsiantar. 
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