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ABSTRAK 

 

YESSY KARUNIA. Perbedaan Hasil Belajar Mata Pelajaran Produktif Administrasi 
Perkantoran Pada Siswa Yang Menggunakan Metode Demonstrasi Dengan Metode 
Ceramah Di SMK Jakarta Timur 2 Jakarta.. Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat perbedaan 
hasil belajar mata pelajaran produktif administrasi perkantoran pada siswa yang 
menggunakan metode demontrasi dengan metode ceramah. Penelitian ini dilakukan di 
SMK Jakarta Timur 2 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2011/2012 selama 3 
bulan terhitung sejak bulan Oktober, November dan Desember 2011. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode eksperimen dengan sampel penelitian sebanyak dua 
kelas yaitu kelas XAP1 yang berjumlah 30 siswa dan kelas XAP2 yang berjumlah 28 
siswa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel acak 
proposional (Proportional Random Sampling). Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji perbedaan dua rata-rata (uji-t), uji persyaratan dilakukan dengan uji 
normalitas data dengan Lilliefors, uji homogenitas data dengan uji-F. Hasil penelitian 
data uji normalitas untuk variabel X1 menghasilkan Lhitung (L0) = 0,133 dibandingkan 
dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 dengan jumlah 30 sampel yaitu 0,161 maka 
L0(0,133) < Lt(0,161). Hal ini berarti data Variabel X1 berdistribusi normal. Sedangkan 
uji normalitas X2 menghasilkan Lhitung (L0) = 0,119 dibandingkan dengan Ltabel pada 
taraf signifikan 0,05 dengan jumlah 28 sampel yaitu 0,161 maka L0 (0,119) < Lt (0,161). 
Hal ini berarti data Variabel X2 berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas data Fhitung = 
1,52 dan Ftabel = 1,88 maka Fhitung < Ftabel. hal ini berarti kedua data tersebut memiliki 
varian yang homogen. Selanjutnya dengan uji-t diperoleh thitung = 9,82. Kemudian harga 
tersebut dibandingkan dengan taraf signifikan α = 0,05 dan dk = 56, diperoleh ttabel (0,975) 
= 2,00. Dengan membandingkan thitung dengan ttabel maka diperoleh thitung (9,82) > ttabel 
(2,00) dan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang telah disusun bahwa terima 
H0 jika thitung terletak diantara -2,00 dan 2,00 dan tolak H0 jika thitung terletak diluar 
penerimaan H0 yaitu < -2,00 dan > 2,00. Dapat ditarik kesimpulan bahwa thitung berada 
di luar penerimaan H0 yaitu < -2,00 dan > 2,00 maka H0 ditolak dan Hipotesis penelitian 
diterima, berarti terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran produktif administrasi 
perkantoran pada siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan metode 
ceramah di SMK Jakarta Timur 2 Jakarta. 
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ABSTRACT 

 

YESSY KARUNIA. The Difference Learning Outcomes Study Produktive Office 
Administration Between Students Use Demonstration Method With Lecture Method At 
SMK Jakarta Timur 2 Jakarta.. Skripsi, Jakarta: Study Program of Office 
Administration Education, Major Economy and Administration, Faculty Economy, State 
University of Jakarta, January 2012. 
 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know more the 
different learning outcomes study produktive office administration between students use 
demonstration method with lecture method at SMK “Jakarta Timur 2” Jakarta. The 
duration of this research is three months since Oktober, November and Desember 2011, 
using experiment method. Sampling method using proportional random sampling 
technic. Research sample are 58 students in two class. Where class XAP1 sample are 30 
students and class XAP2 sample are 28 students. Wich one class as experiment class 
and other as control class. Data analysis technic using t-test, data normality by using 
Lilliefors formula and data homogeneity test with F-test. Data normality result for X1 
variable is Lcount = 0,133, in significant level 0,05 and Ltabel with 30 respondence for 
sample = 0,161, so L0 (0,133) < Lt, (0,161) mean X1 has normal distribution. Data 
normality result for X2 variable is L0 = 0,119, in significant level 0,05 with 28 
respondence for sample = 0,161, so L0 (0,161) < Lt,(0,161) mean X2 has normal 
distribution. Homogeneity test result is Ftabel = 1,88 and Fcount = 1,52, so Fcount < Ftabel, 
its mean data have homogeny varians. Next research is doing t-test, tcount = 9,82, in 
significant level α = 0,05 and dk = 56, has result ttabel (0,975) (56) = 2,00. In compare with 
tcount with ttabel,  tcount (9,82) > ttabel (2,00). According to research criteria, accept H0 if 
tcount between -2,00 dan 2,00 and reject if t result get other value, tcount <-2,00 dan 
>2,00. The conclusion shown that the research have different in learning outcomes 
study produktive office administration between students use demonstration method with 
lecture method at SMK Jakarta Timur 2 Jakarta. 
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Takut akan TUHAN adalah didikan yang mendatangkan hikmat 

dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Serahkanlah 

perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala 

rencanamu. Sebab, hati manusia hanya dapat memikir-mikirkan 

jalannya, tetapi TUHAN-lah yang menentukan arah langkahnya 

dan semuanya itu…. 

 

…AKAN TEPAT DAN INDAH PADA WAKTUNYA… 

 

 

 Skripsi ini kupersembahkan untuk……. 

Mama,   Bapak   dan    Adik-adikku    Tercinta 
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