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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Subjek Populasi/Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertempat di SMKN 2 Subang yang 

beralamat di Jalan Wera Km. 5 Dangdeur, Subang 41212. Dipilihnya SMK 

tersebut sebagai tempat untuk penelitian karena adanya keunikan dari SMK 

tersebut dibandingkan dengan SMK yang lain. SMKN 2 Subang memiliki dua 

macam program pendidikan, yaitu program mandiri dan program reguler. 

Perbedaan program ini terletak pada sistem pendidikannya, dimana siswa 

mandiri jauh lebih banyak menghabiskan waktu di lahan dibandingkan dengan 

siswa reguler. Hal itu dikarenakan siswa mandiri membayar biaya pendidikan 

serta mendapatkan tambahan makanan dari hasil produksi yang ada di sekolah. 

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu 

mendapatkan surat pengantar untuk pelaksanaan penelitian. Surat penelitian 

yang diperoleh terlampir pada lampiran 2. Selain memperoleh surat pengantar 

penelitian, peneliti juga mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing yang 

ditunjuk oleh Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri mulai dari 

perencanaan kegiatan penelitian sampai penyusunan laporan. Sebagai bukti 

kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh peneliti terlampir pada lampiran 3 

dan surat keputusan pembimbing juga terlampir pada lampiran 4. 
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 Penelitian ini berkaitan dengan kompetensi pemanenan. Dalam dunia 

pertanian, kegiatan pemanenan dilakukan hanya pada waktu tertentu, yaitu 

pagi hari atau sore hari. Untuk siswa APTN penelitian dilakukan pada tanggal 

22 Oktober 2012 pukul 06.00 WIB. Sedangkan untuk siswa APSDP penelitian 

dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2012 pukul 06.00 WIB. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan kepada siswa mandiri APTN yang berjumlah 21 

orang dan siswa mandiri APSDP yang berjumlah 3 orang. Sedangkan untuk 

siswa reguler APTN ada 7 orang dan siswa reguler APSDP berjumlah 1 orang. 

Secara keseluruhan jumlah siswa mandiri ada 24 orang dan jumlah siswa 

reguler ada 8 orang. Dengan demikian jumlah obyek penelitian seluruhnya 

berjumlah 32 orang. Obyek penelitian merupakan siswa kelas XI jurusan 

budidaya konsentrasi APSDP dan konsentrasi APTN. 

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pengamatan terhadap 

siswa dalam pelaksanaan pemanenan. Untuk konsentrasi APTN akan 

dilakukan pemanenan tomat sedangkan untuk konsentrasi APSDP dilakukan 

pemanenan burayak ikan mas. Dalam proses pengamatan, peneliti 

menggunakan lembar observasi yang terdiri dari beberapa point yang harus 

dilaksanakan oleh siswa dan studi dokumenter sebagai bukti empiris 

pelaksanaan penelitian. 

 

 

 



27 

 

Anastasia Ginting, 2013 
Perbedaan Kompetensi Permanen Antara Siswa Program Mandiri Dengan Siswa Program 
Reguler Pada Jurusan Budidaya di SMKN 2 Subang 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

3. Populasi Penelitian 

Kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian 

merupakan pengertian dari populasi (Sukmadinata, 2009: 250). Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah: 

1) Siswa program mandiri jurusan budidaya kelas XI SMKN 2 Subang 

berjumlah 24 orang. 

2) Siswa program mandiri jurusan budidaya kelas XI SMKN 2 Subang 

berjumlah 8 orang. 

4. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi (Sugiyono, 2011: 118). Dalam penelitian ini seluruh siswa program 

mandiri dan siswa program reguler jurusan budidaya konsentrasi APSDP dan 

APTN kelas XI SMKN 2 Subang dijadikan sampel, maka disebut juga dengan 

sampel total. 

 

B. Desain Penelitian 

 Menurut Sukmadinata (2009: 287), desain penelitian merupakan rancangan 

bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan desain 

non-eksperimen karena menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam 

penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan studi 

dokumenter. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi. 

Melalui lembar observasi diperoleh nilai kompetensi pemanenan siswa dan di 
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dukung dengan foto – foto kegiatan yang diperoleh melalui studi dokumentar 

sebagai bukti empiris. 

  

C. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

komparatif. Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih 

dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti 

(Sukmadinata, 2009: 56). Hasil yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara 

statistik untuk mencari perbedaan di antara variabel – variabel yang diteliti. 

 

D. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan rumusan tentang variabel/aspek dan 

hubungan antar variabel/aspek yang menggambarkan keadaan atau perilaku yang 

dapat diukur/diamati (Sukmadinata, 2009: 301). Menurut Sugiono (2011: 3), 

variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya. 

Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok 

sumber data atau obyek yang bervariasi. 

 Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi pemanenan (X). 

Kompetensi pemanenan yang diteliti adalah kompetensi pemanenan siswa 

program mandiri (n1) dan kompetensi pemanenan siswa program reguler (n2). 
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E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. 

Menurut Arikunto (2006: 156), di dalam pengertian psikologik, observasi atau 

yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Berdasarkan 

jenisnya, penelitian ini menggunakan observasi sistematis karena pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validasi 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur (Sugiyono, 2011: 348). Ada beberapa jenis pengujian 

validitas instrumen, yaitu pengujian validitas kontruk, pengujian validitas isi, 

dan pengujian validitas eksternal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan lembar observasi, sehingga pengujian validitas instrumen 

tersebut dilakukan dengan pengujian validitas kontruk. 

Pengujian validitas kontruk dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendapat para ahli (judgment experts) (Sugiyono, 2011: 352). Setelah 

instrumen dikonstruksikan tentang aspek – aspek yang diukur dengan 

berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para 

ahli. Dari hasil konsultasi yang dilakukan didapatkan instrumen yang valid 
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yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Berikut ini merupakan 

instrumen sebelum dan sesudah dilakukan validasi. 

a. Instrumen Untuk APSDP 

1) Instrumen Sebelum Divalidasi 

Berikut ini merupakan instrumen yang akan digunakan pada 

kompetensi pemanenan burayak ikan mas, yang akan diajukan kepada 

guru APSDP untuk dilakukan penyesuaian terhadap instrumen yang 

digunakan di sekolah. 

Tabel 3.1. Pedoman Observasi Kompetensi Pemanenan untuk APSDP 

PEDOMAN OBSERVASI KOMPETENSI PEMANENAN APSDP KELAS XI 

  

Mata Pelajaran : Pemanenan Burayak Ikan Mas 

Kelas/Semester : XI/IV 

Nama Siswa :  

Program Pendidikan :  

Waktu :  

  

No Indikator yang diamati 
Hasil pengamatan 

Keterangan 
Tinggi Sedang Rendah 

1. 

Persiapan penampungan 

benih (Pemasangan waring, 

kekencangan tali) 

        

2. 

Pengeringan kolam 

(Pembukaan outlet, 

penutupan inlet, pemasangan 

saringan di inlet) 

        

3. 

Persiapan peralatan 

(Serokan, baskom, ember, 

anco) 

        

4. 
Penangkapan benih (Hulu ke 

hilir, tidak kasar) 
        

5. 
Pengangkutan benih (Tidak 

kasar) 
        

6. 

Penyimpanan peralatan 

(bersih dan sesuai dengan 

tempatnya) 
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2) Instrumen Setelah Divalidasi 

Validasi untuk instrumen APSDP dilakukan oleh dua orang guru 

yang bersangkutan dengan konsentrasi APSDP, yaitu Asih Samsiah, 

S.St.Pi. dan Betta Yuliana. Proses validasi dilakukan pada tanggal 20 

Oktober 2012. Bukti validasi dapat dilihat pada lampiran 8. Setelah 

dilakukan penyesuaian/validasi oleh guru mata pelajaran yang 

bersangkutan, diberikan beberapa masukan untuk memudahkan peneliti 

dalam melakukan pengamatan. Beberapa masukan itu adalah sebagai 

berikut. 

- Indikator yang harus dicapai siswa sebaiknya diperjelas atau 

difokuskan. 

- Penilaian yang digunakan sebaiknya berbentuk angka, supaya 

mempermudah pengolahan data. Selain itu, diberikan keterangan 

terhadap setiap skor yang akan dicapai oleh siswa. 

Hasil validasi yang dilakukan terhadap instrumen kompetensi 

pemanenan burayak ikan mas terlampir pada lampiran 5. Berikut ini 

merupakan ringkasan hasil validasi yang dilakukan. 
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Tabel 3.2. Instrumen Penelitian Kompetensi Pemanenan Burayak Ikan Mas 

INSTRUMEN PENELITIAN KOMPETENSI PEMANENAN  

BURAYAK IKAN MAS  

  

Nama Siswa : 

Kelas/Semester : XI/IV 

Jurusan : 

Mata Pelajaran : 

Program Pendidikan : 

  

No Indikator Skor Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Bentuk waring             

2 Kekencangan tali waring             

3 Pembukaan outlet             

4 Penutupan inlet             

5 Pemasangan saringan pada saluran inlet             

6 Persiapan peralatan (serokan, baskom, ember, 

anco) 

            

7 Penangkapan benih             

8 Pengangkutan benih             

9 Penyimpanan benih             

10 Kebersihan peralatan             

11 Penyimpanan peralatan             

 

b. Instrumen Untuk APTN 

1) Instrumen Sebelum Divalidasi 

Pada konsentrasi APTN juga dilakukan validasi terhadap 

instrumen yang akan digunakan. Validasi dilakukan oleh guru APTN 

yang memahami tentang kompetensi pemanenan tomat. Berikut ini 

merupakan instrumen yang diajukan kepada guru APTN. 
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Tabel 3.3. Pedoman Observasi Kompetensi Pemanenan APTN 

PEDOMAN OBSERVASI KOMPETENSI PEMANENAN APTN 

  

Mata Pelajaran : Pemanenan Tomat 

Kelas/Semester : XI/IV 

Nama Siswa : 

Program Pendidikan : 

Waktu : 

  

No Indikator yang diamati 
Hasil pengamatan 

Keterangan 

Tinggi Sedang Rendah 

1. 

Pengamatan Fisiologis 

(Kematangan dan Ukuran 

Buah) 

        

2. 
Persiapan Peralatan 

(Ember dan Timbangan) 
        

3. 

Pemetikan Tomat 

(Tangkai buahnya masih 

ada) 

        

4. 

Sortasi dan Grading 

(Pemisahan sesuai warna, 

ukuran, kecacatannya) 

        

5. 

Penyimpanan peralatan 

(Bersih dan disimpan 

pada tempatnya) 

        

 

 

2) Instrumen Setelah Divalidasi 

Untuk konsentrasi APTN, yang menjadi validator untuk instrumen 

yang digunakan adalah dua orang guru yang bersangkutan dengan 

konsentrasi APTN yaitu Sinta Fatmawati dan Yan Yan Restyan. Proses 

validasi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012. Bukti validasi dapat 

dilihat pada lampiran 8. Setelah dilakukan validasi, masukan yang 

diberikan tidak berbeda dengan yang diberikan oleh guru APSDP. 

Hanya ada satu perbedaan dari instrumen ini dengan instrumen yang di 
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APSDP, yaitu urutan indikator yang digunakan dalam instrumen APTN 

harus sesuai dengan abjad sedangkan untuk instrumen APTN diurutkan 

berdasarkan langkah – langkah dalam pelaksanaan pemanenan. Hal ini 

tidak menjadi masalah karena perbedaan itu tidak mempengaruhi pada 

nilai siswa. Hasil validasi secara keseluruhan terlampir pada lampiran 6. 

Berikut ini merupakan ringkasan hasil validasi terhadap instrumen 

APTN. 

Tabel 3.4. Instrumen Penelitian Kompetensi Pemanenan Tomat 

INSTRUMEN PENELITIAN KOMPETENSI PEMANENAN TOMAT 
  
Nama Siswa : 

Kelas/Semester : XI/IV 

Jurusan : 

Mata Pelajaran : 

Program Pendidikan : 

  

No Indikator 
Skor 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1 Kebersihan peralatan             

2 Kematangan tomat             

3 
Pemetikan Tomat (Tangkai buah 

masih ada) 
          

  

4 
Penggolongan berdasarkan kecacatan 

buah 
            

5 Penggolongan berdasarkan ukuran             

6 Penggolongan berdasarkan warna             

7 Penyimpanan peralatan             

8 Persiapan Peralatan             

9 Ukuran Tomat             
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G. Teknik Pengumpulan Data 

 Ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Observasi 

Menurut Sukmadinata (2009: 220), observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ada 

dua jenis observasi, yaitu observasi partisipatif dan observasi nonparsitipatif. 

Dalam pelaksanaan observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk observasi nonpartisipatif, 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan di lapangan atau hanya berperan 

sebagai pengamat saja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipatif agar peneliti dapat lebih fokus dan seksama dalam melakukan 

pengamatan. 

Penggunaan lembar observasi dilakukan sebagai alat pengukur nilai 

kompetensi siswa pada saat pengamatan. Di dalam lembar observasi tersebut 

terdapat point – point yang harus dikerjakan oleh siswa. Dalam setiap point 

terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan siswa 

tersebut. Sebelum pelaksanaan pengamatan dilakukan, lembar observasi yang 

telah dibuat oleh peneliti didiskusikan terlebih dahulu kepada beberapa guru 

yang ahli dalam bidang pemanenan. 
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Setelah lembar observasi divalidasi oleh pihak guru yang bersangkutan 

maka penelitian dapat dilakukan. Hasil dari observasi yang diperoleh selama 

penelitian terlampir pada lampiran 7. 

2. Studi Dokumenter 

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2009: 221). Penggunaan studi 

dokumenter dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris dalam penelitian 

yang nantinya dapat memperkuat hasil yang diperoleh dari pengamatan 

menggunakan lembar observasi. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian, diperoleh beberapa 

dokumentasi. Dari dokumentasi tersebut dapat dilihat proses pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa mandiri maupun siswa reguler. 

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian dilampirkan pada lampiran 1. 

 

H. Analisis Data 

 Menurut sugiyono (2011: 21), statistik dapat diartikan sebagai data, tetapi 

dalam arti luas statistik dapat diartikan sebagai alat, yaitu alat untuk analisis dan 

alat untuk membuat keputusan. Data yang diperoleh dalam penelitian merupakan 

data kuantitatif karena data yang dihasilkan berbentuk angka. 

 Penggunaan analisis data tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil 

berkenaan dengan nilai kompetensi pemanenan siswa program mandiri dan siswa 
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program reguler. Salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam penelitian adalah 

pengujian hipotesis. Berdasarkan bentuknya, hipotesis ada tiga yaitu hipotesis 

deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif (Sugiyono, 2011: 25). 

Berdasarkan pengertiannya, penelitian ini menggunakan hipotesis komparatif. 

 Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang 

berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk 

perbandingan. Desain penelitian dalam uji hipotesis ini masih menggunakan 

variabel mandiri (satu variabel). Dilihat dari jenis – jenisnya, penelitian ini 

menggunakan uji hipotesis komparatif dua sampel, Median Test. 

 

 


