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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hasil pembuatan saku dalam 

pada garis sisi rok siswa kelas X Tata Busana SMK Negeri 1 Laguboti yang diajar 

dengan menggunakan media pembelajaran jobsheet. 2) Hasil pembuatan saku 

dalam pada garis sisi rok kelas X SMK Negeri 1 Laguboti yang diajar dengan 

mengguakan model konvesional, 3) Untuk mengetahui pengaruh media 

pembelajaran jobsheet terhadap hasil belajar pembuatan saku dalam pada garis sisi 

rok siswa kelas X Tata Busana SMK Negeri 1 Laguboti. Populasi penelitian 

adalah seluruh kelas X Tata Busana SMK Negeri 1 Laguboti. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Random Sampling, yakni kelas X Tata Busana 2 

sebanyak 30 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas X Tata Busana 3 sebanyak 

30 orang sebagai kelas kontrol. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen yaitu penelitian 

yang membandingkan antara kelas yang diberikan perlakuan (eksperimen) dengan 

kelas yang tidak diberikan perlakuan (kontrol). Pada kelas eksperimen diberikan 

perlakuan pengajajaran dengan menggunakan media pembelajaran jobsheet, 

sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan pengajaran tanpa menggunakan 

media pembelajaran jobsheet. 

Penelitian ini menunjukkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 

media pembelajaran jobsheet (eksperimen) yaitu cenderung baik (86,7%) dengan 

nilai rata – rata 88,7, nilai tertinggi 95 dan terendah 82, sedangkan hasil belajar 

siswa yang diajar tanpa menggunakan media pembelajaran jobsheet (kontrol) 

cenderung cukup (93,2%) dengan nilai rata – rata 79,1, nilai tertinggi 85 dan 

terendah 71. Kelas eksperimen berdistribusi normal karena Xhitung=-<Xtabel=  

0,1336<0,161 dan kelas kontrol berdistribusi normal karena Xhitung=-<Xtabel 0,0859 

<0,161 dan kedua varians data adalah homogen karena        =1,10<       =1,65. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dengan 

menerapkan media pembelajaran jobsheet terhadap hasil belajar pembuatan saku 

dalam pada garis sisi rok di kelas X Tata Busana SMK Negeri 1 Laguboti dengan 

hasil perhitungan           >         =  21,81> 1,671 .  
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