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ABSTRAK 

Menda Sabrina Simanjuntak: Nim 5103141025, Pengaruh Penerapan Metode 

Latihan Dengan Pembelajaran Benda Konkrit Terhadap Hasil Belajar 

Keterampilan Siswa SMP Negeri 3 Tanjung Morawa: Skripsi: Jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga. Prodi Pendidikan kesejahteraan Keluarga 2010:  Fakultas 

Teknik: Universitas Negeri Medan 2016. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hasil belajar keterampilan  

pada siswa SMP Negeri 3 Tanjung Morawa, (2) hasil belajar keterampilan 

menggunakan metode latihan  dengan  media pembelajaran benda konkrit pada 

Siswa SMP Negeri 3 Tanjung Morawa, (3) pengaruh penggunaan metode latihan 

dengan media pembelajaran benda konkrit terhadap hasil belajar keterampilan 

siswa SMP Negeri 3 Tanjung Morawa. Jenis penelitian ini adalah kuasi 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Tanjung Morawa yang berjumlah 140 orang. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampel (pengambilan sampel dengan sengaja), 

sehingga jumlah sampel penelitian adalah 70 orang yang dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelas VIII-5 sebanyak 35 orang siswa sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VIII-7 sebanyak 35 orang siswa sebagai kelas control. Metode 

pengumpulan data menggunakan lembar pengamatan hasil belajar membuat 

tempat handohone. Analisis data menggunakan teknik deskriptif, persyaratan 

analisis dengan uji normalitas dan homogenitas dan uji hipotesis menggunakan 

uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar membuat tempat 

handphone dengan menggunakan metode latihan dengan media pembelajaran 

benda konkrit diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,9 dan standar deviasi 14 dengan 

memiliki kecenderungan nilai tinggi yaitu 68,6 %. Sedangkan hasil belajar 

membuat tempat handphone menggunakan metode konvensional dengan media 

pembelajaran benda konkrit diperoleh nilai rata-rata 61 dan standar deviasi 10,6 

dengan memiliki tingkat kecenderungan tidak tinggi tidak rendah tetapi memiliki 

persentase 80% pada kategori cukup. Hasil Uji-t diperoleh harga thitung=6,06 

dengan ttabel  = 2,43 pada df=68 yaitu sebesar 2,43. Maka nilai thitung > ttabel = 

6,06>2,43, yang artinya ada pengaruh penerapan metode latihan dengan 

pembelajaran benda konkrit terhadap hasil belajar keterampilan siswa SMP 

Negeri 3 Tanjung Morawa teruji kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


