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ABSTRAK 

SITI MARYAM. Hubungan Antara Media Pembelajaran Dengan Hasil 

Belajar Prinsip-prinsip Bisnis Pada Siswa Kelas XI Pemasaran di SMK 

Negeri 48 Jakarta. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga. 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (shahih, benar, 

valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara media 

pengajaran dengan hasil belajar pada siswa kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 

48 Jakarta. 

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak bulan September-

November 2015 sampai Maret - Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei pendekatan korelasi. Populasi penelitian ini adalah siswa 

kelas XI Pemasaran di SMK Negeri 48 Jakarta yang berjumlah 58 orang siswa 

dengan menggunakan teknik acak sederhana. 

Untuk menjaring data variabel X (media pembelajaran), digunakan instrumen 

berbentuk kuesioner, yang disebar kepada siswa kelas X Pemasaran di SMK 

Negeri 48 Jakarta, setelah itu dilakukan uji validitas isi melalui proses validasi 

yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji 

reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Sedangkan untuk variabel Y (hasil  

belajar) menggunakan data sekunder berupa data dokumen nilai rapot siswa kelas 

XI Pemasaran di SMK Negeri 48 Jakarta. Hasil reliabilitas variabel X (media 

pembelajaran) sebesar 0.92. 

Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ = 63.86 + 0.240 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 
0.115 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.116. maka 
Lo<Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Sedangkan uji 
kelinieran menghasilkan Fhitung (-1.79) < Ftabel (1.87), ini berarti model regresi 
yang dipakai linier. 

Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (54.56) > Ftabel (4.02), ini membuktikan 
bahwa regresi berarti. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy 
sebesar 0.70. Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien dengan 
menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah thitung (10.27), sedangkan ttabel 
pada dk = n – 2 = 58 – 2 = 56 dan taraf signifikansi 0.05 adalah 1.68, berarti 
thitung>ttabel. 

Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy
2
 = 0.70

2
 = 0.49. Ini 

menunjukan bahwa 49% variasi hasil belajar ditentukan oleh media pembelajaran. 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif dan signifikan media 

pembelajaran dengan hasil belajar pada siswa di SMK Negeri 48 Jakarta. 

 

i 



 
 

ABSTRACT 

SITI MARYAM. Correlation Between Teaching Media With Learning 

Outcomes Principlis of Businesson Students Of Eleventh Marketing ClassIn 

SMK Negeri 48 Jakarta. Scription, Jakarta: Study of Commerce Education. 

Major Economy and Administration, Faculty of Economy, State University of 

Jakarta. 

The purpose of this researches is to get a valid and reliable data of fact, to know 

more the relation between Parents Of Social Support With Learning Achievement 

of Students on SMK Negeri 46 Jakarta. 

The researches has done from October-November 2015 until Marct-Mei 2016. 

Survey with correlation approach is use as the method of this research. Students 

class XI Marketing are the population of this research 58 students with using 

random sampling technique. 

Collecting X variable data (teaching media) using questionnaire instrument and Y 

variable (Learning Outcomes) is using a evaluation of students data from the 

school, before it has content validity test for X variable bye validation process, 

that is correlation coefficients valuing score with the total score and reliability 

test using Alpha Cronbach formula. Reliability X variabel (Parents of Social 

Support) is 0.92. 

The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 63.86 + 0.240 X. after 
that, data normality test by using Liliefors formula and the result is Lo= 0.115 in 
significant level 0.05 and Lt = 0.116. So Lo < Lt, mean that the mistake of 
prediction regression Y to X has normal distribution. While regression linierity 
test, Fcount (-1.79) < Ftable (1.87), showing that regressing is linier. 

For regression significance test and the result is, Fcount (54,56) > Ftable (4.02), 
showing that regression. The result of product moment of correlation coefficient 
significance test, is rxy 0.70. continued by using correlation coefficientsignificance 
test with test-t. counting result is tcount = 10,27, while ttabel on dk = 58 – 2 = 56 and 
significance level 0.05 is 1.68 and so tcount> ttabel. From counting, node that it has 
significance relation between of determination coefficiency tes is rxy

2
 =0.70

2
 = 

0.49 mean that 49% learning achievement by parents of social support. 

The conclusion shown that research have positive relation between teaching 

media with learning outcomes of students on SMK Negeri 48 Jakarta. 
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1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
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