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ABSTRAK 

Perbedaan Hasil Belajar Apresiasi Seni Rupa Siswa Antara Metode Artikulasi 
Dengan Metode Konvensional Di Kelas VII SMP Negeri 2 Sintuk Toboh 

Gadang, Pariaman 

Oleh: Surya Afriza/ 2012 

Penelitian ini berawal dari pembelajaran seni rupa dalam bidang teori di SMP 
Negeri 2 Sintuk Toboh Gadang Pariaman yang terkesan kaku dan monoton karena 
pembelajaran masih terfokus kepada guru sebagai sumber utama pengetahuan 
(teacher center). Sedangkan dalam metode artikulasi siswa lebih aktif dari pada guru 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan hasil belajar teori seni rupa siswa 
antara metode artikulasi dengan metode konvensional di SMP Negeri 2 Sintuk Toboh 
Gadang, Pariaman. 

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan menggunakan rancangan 
penelitian Design One Group Pretest-Postest Design. Populasi pada penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sintuk Toboh Gadang, Pariaman yang 
terdaftar pada semester 2 tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 157 siswa. 
Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, Purposive sampling 
adalah suatu cara pengambilan sampel yang sengaja dipilih karena ada pertimbangan-
pertimbangan tertentu (Arikunto, 2002:17). kelas VII.4 sebagai kelas eksperimen 
(metode artikulasi) dan kelas VII.3 sebagai kelas kontrol (metode konvensional). data 
tentang hasil belajar teori seni rupa siswa diperoleh pada akhir pembelajaran berupa 
hasil tes objektif sebanyak 40 butir soal.Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji kesamaan dua rata-rata dengan rumus uji t pada taraf kepercayaan 95 %. 

Dari hasil analisis data diperoleh rata-rata hasil belajar Seni Rupa siswa pada 
kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas kontrol. rata-
rata nilai kelas eksperimen adalah 81.212 dan rata-rata hasil belajar siswa kelas 
kontrol adalah 76.667. kriteria pengujian t menurut Duwi Priyatno adalah  “Ho 
diterima apabila t hitung < dari t tabel dan signifikansi >  0.05 dan Ho ditolak apabila 
t hitung > dari t tabel dan signifikasi < 0.05 dengan analisis uji t diperoleh  t hitung 
2.520 dan t tabel adalah 1.669. signifikannya (0.014 < 0.05) sedangkan untuk selisih 
nilai pretest dan postest kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan analisis  uji t pada 
taraf nyata 0.05 maka diperoleh t hitung 12.227 dan t tabel 1.669 signifikansinya 
(0.000 < 0.05) hal ini berarti Ho ditolak. tingkat signifikan 0.05 menurut Duwi 
Priyatno adalah “ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian”. 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara rata-rata 
nilai ujian kelas eksperimen yang menggunakan metode artikulasi dengan rata-rata 
nilai ujian kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional di SMP Negeri 2 
Sintuk Toboh Gadang, Pariaman”  
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