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RINGKASAN SKRIPSI 

 

 

Agustinus bagas, 2019,  Pengaruh media pembelajaran dan kemandirian 

siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran tik di sma negeri 1 sepauk 

kabupaten sintang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1).media 

pembelajaran ,kemandirian siswa dan hasil belajar siswa mata pelajaran tik siswa 

sma negeri 1 sepauk.(2). Pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran tik di sma negeri 1 sepauk .(3).pengaruh kemandirian siswa 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran tik di sma negeri 1 

sepauk.(4).pengaruh media pembelajaran dan kemandirian siswa  terhadap hasil 

belajar siswa secara bersama-sama pada  mata pelajaran tik di sma negeri 1 

sepauk. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif dengan 

pendekatan exsfost facto,populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

X1 Sma negeri  1 sepauk yang berjumlah 204 siwa . Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah proportial random sampling dimana pengambilan sampel 

di lakukan secara acak. Data penelitian di peroleh dengan teknik komunikasi tidak 

langsung dan teknik studi dokumenter,dengan angket media pembelajaran dan 

kemandirian siswa  dimana angket media pembelajaran  19 pernyataan dan angket 

kemandirian 17 pernyataan yang telah melalui tahap uji coba  setelah uji validitas 

dan uji reliabilitasnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisi deskriftif 

yang digunakan untuk mendeskripsikan dat masing-masing variabel,analisis linear 

sedrhana dan analisis linear  berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1).deskriftif hasil penelitia 

cenderung tinggi dan hasil belajar siswa mata pelajaran tik  di kelas X1 sma 

negeri 1 sepauk masuk kategori baik.(2). Terdapat pengaruh media pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran tik di kelas X1 sma negeri 1 

seoauk.(3).terdapat pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran tik di kelas X1 Sma negeri 1 sepauk.(4).terdapat 

pengaruh media pembelajaran dan kemandirian belajar siswa secara bersama-

samaterhadap hasil belajar siswa  mata pelajaran tik di kelas X1 sma negeri 1 

sepauk. 
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