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ABSTRAK 

 

Indro Alexander Pasaribu, NIM 5103111021, Pengaruh Metode 

Pembelajaran Drill Terhadap Hasil Belajar menggambar Teknik Dasar 

(MTD) Siswa Jurusan Teknik Bangunan SMK Negeri 1 Merdeka Berastagi 

T.A 2016/2017. Skripsi, Medan: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan 

2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

Drill terhadap hasil belajar MTD siswa kelas X Jurusan Teknik Bangunan di  

SMK Negeri 1 Merdeka Berastagi T.P 2016/2017.  

Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Jurusan Teknik 

Bangunan di SMK Negeri 1 Berastagi yang diambil secara acak dengan undian 

sehingga didapat, Kelas X Bangunan Gambar (XBG) sebagai kelas Eksperimen 

dengan jumlah siswa 32 orang dan Kelas X Bangunan Beton sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah siswa 32 orang. Jadi total subjek yang diteliti adalah sebanyak 64 

orang.  

Sebelum penelitian ini dilakukan, instrumen penelitian terlebih dahulu di 

ujicobakan, dilanjutkan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas butir 

tes digunakan rumus korelasi biserial. Uji reliabilitas tes digunakan rumus K-R20, 

instrumen tes hasil belajar MTD yang valid diperoleh 25 butir dari 30 butir tes 

yang di ujicobakan, dan koefisien reliabilitasnya sebesar 0.70104. 

Dalam uji normalitas pre-test dan post-test pada kedua kelas diperoleh 

bahwa Lhitung<Ltabel, sehingga distribusi dinyatakan normal. Pada uji Homogenitas 

data pre-test menunjukkan Fhitung =1,35 < FTabel = 3,996, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar awal kedua kelas memiliki varians yang sama atau Homogen. 

Hasil Post-test menunjukkan Fhitung =1,04 < FTabel = 3,996, sehingga dapat 

disimpulkan hasil belajar  kedua kelas juga memiliki varians yang sama atau 

Homogen.  

Pada uji hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh bahwa, setelah 

kelas eksperimen dikenai pembelajaran metode Drill dan kelas kontrol dengan 

pembelajaran Konvensional, nilai thitung dikonsultasikan dengan ttabel pada dk=62 

dan α=0,05, diperoleh harga ttabel = 2,001, berarti thitung = 4,85 > ttabel = 2,001, maka 

dinyatakan Ho ditolak dan Ha diterima bahwa pembelajaran metode Drill 

memberi pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar MTD pada siswa kelas X 

Jurusan Teknik Bangunan di SMK Negeri 1 Berastagi T.A 2015/2016. 

Rerata peningkatan hasil belajar mata diklat MTD yang menggunakan 

pembelajaran metode Drill pada siswa kelas X Jurusan Teknik Bangunan SMK 

Negeri 1 Berastagi T.A 2015/2016 lebih tinggi yaitu sebesar 19,53  jika 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol yaitu sebesar 16,25 lebih 

tinggi dibandingkan dengan pembelajaran Konvensional. Dengan demikian 

pembelajaran metode Drill memberi pengaruh yang lebih baik dalam 

meningkatkan hasil belajar mata diklat MTD.  

 


