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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan sebelum penelitian 

terlihat proses pembelajaran Cetak Saring di SMKN 4 Padang masih 

menggunakan metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

Metode pembelajaran yang digunakan belum optimal sehingga pemahaman siswa 

terhadap materi rendah, selain itu nilai ujian praktek siswa banyak di 

bawahkriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan sekolah, yaitu 75. Sesuai 

dengan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menguji:(1) Perbedaan hasil belajar praktikum Cetak Saring antara metode kerja 

kelompok dengan pemberian tugas individu di Jurusan Kriya Tekstil SMKN 4 

Padang.(2) Perbedaan hasil belajar praktikum Cetak Saring antara metode kerja 

kelompok dengan metode konvensional di Jurusan Kriya Tekstil SMKN 4 

Padang.(3) Perbedaan hasil belajar praktikum Cetak Saring antara pemberian 

tugas individu dengan metode konvensional di Jurusan Kriya Tekstil SMKN 4 

Padang. 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan populasi seluruh 

siswa Kriya Tekstil SMKN 4 Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI 

tahun ajaran 2015/2016 terdiri dari tiga kelas, yaitukelas eksperimen 1 (XI Kriya 

Tekstil A), dan kelas ekperimen 2 (XI Kriya Tekstil B), dankelas kontrol(XI Kriya 

Tekstil C) dengan jumlah siswa 53 orang. Jenis data yang digunakan adalah 

variabel bebas dengan menggunakan metode kerja kelompok dan pemberian tugas 

individu, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar pretest dan posttest siswa 

XI Kriya Tekstil. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 16. Teknik 

analisis data menggunakan t-test pada kelas eksperimen1, kelas eksperimen 2, dan 

kontrol, dengan melakukan uji rata-rata hasil belajar, uji normalitas, uji 

homogenitas, dan hipotesis. 

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan: (1)Terdapat perbedaan hasil 

belajar praktikum Cetak Saring antara metode kerja kelompok dengan pemberian 

tugas individu di Jurusan Kriya Tekstil SMKN 4 Padang, dengan t hitung > t tabel  

yaitu2.545 > 2.12 dan nilai probabilitas 0.02 < 0.05. (2) Terdapat perbedaan hasil 

belajar praktikum Cetak Saring antara metode kerja kelompok dengan metode 

konvensional di Jurusan Kriya Tekstil SMKN 4 Padang, dengan t hitung > t tabel  

yaitu 3.646 > 2.12, dan nilai probabilitas 0.002 < 0.05. (3) Tidak terdapat 

perbedaan hasil belajar praktikum Cetak Saring antara pemberian tugas individu 

dengan metode konvensional di Jurusan Kriya Tekstil SMKN 4 Padang,dengan t 

hitung > t tabel  yaitu 2.051 < 2.11, dan nilai probabilitas 0.056 > 0.05. 
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