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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011, hlm.2 ).Metode penelitian 

digunakan untuk memperoleh suatu pemecahan masalah yang diteliti. Metode 

penelitian ini memberikan langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan 

penelitian. Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisikan faktor-faktor lain yang 

mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat 

dari perlakuan.(Arikunto, S., 2006, hlm. 3) 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pra eksperimen 

“Pretest- posttest control group design“ eksperimen dilakukan pada dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan untuk mengetahui pengaruh 

dari perlakuan tersebut dan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding 

yang tidak mendapat perlakuan. Pada desain Pretest- posttest control group design 

merupakan desain yang membandingkan tes awal dan tes akhir Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel. 3.1 

Pretest- posttest control group design 

Kelompok Pretest Teatment/ perlakuan Posttest 

Eksperimen A1 X A2 

Kontrol  B1 - B2 

 ( Sugiyono, 2009,hlm.112) 

Keterangan  :  

A1 = Pretest yang dilaksanakan pada kelompok eksperimen 
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A2 = Posttest yang dilaksanakan pada kelompok eksperimen 

X = Treatment/ Perlakuan yang diberikan dikelompok eksperimen yaitu 

Penerapan metode drill 

B1 = Pretest yang dilaksanakan pada kelompok kontrol 

B2 = Posttest yang dilaksanakan pada kelompok kontrol 

 

1. Tahap- tahap eksperimen  

- Memilih sebuah sampel penelitian yaitu kelas VII SMPLB di SLB 

Purnama Asih  

- Menggolongkan sampel menjadi dua kelompok antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang diberi 

perlakuan melalui penerapan metode drill dan kelompok kontrol yang 

tidak diberiken metode drill.  

- Menyusun kisi- kisi yang dikembangka dalam intrumen pretest dan 

posttest. 

- Mengujicobakan intrumen pretest pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

- Menganalisis hasil pretest yang dilakukan pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol untuk mengetahui bahwa kedua kelas tersebut 

tidak ada perbedaan yang signifikan. 

- Melaksanakan pembelajaran menggunakan dengan penerapan metode 

drill pada kelompok eksperimen dan untuk kelompok kontrol dengan 

pembelajaran yang dilakukan guru seperti biasa (tanpa menggunakan 

metode drill). 

- Melaksanakan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol 

- Hitung perbedaan anatara hasil pretest-posttest kelompok eksperimen 

dan hasil pretest-posttest kelompok kontrol. 
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- Bandingkan perbedaan tersebut untuk menentukan apakah penerapan 

metode drill itu berkaitan dengan perubahan yang lebih besar pada 

hasil pretest kelompok eksperimen dan pretest-posttest kelompok 

kontrol dalam menghitung dan menganalisis data dilakukan dengan 

bantuan software SPSS (Statistical Product and  Service Solutions). 

- Interpretasi hasil perhitungan data disimpulkan. 

2. Data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Populasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel 

Tes Awal Keterampilan Perawatan Tanaman Hias Anthurium 

Kelompok Eksperimen 

Metode Drill 

Kelompok Kontrol 

 

Tes Akhir Keterampilan Perawatan Tanaman Hias Anthurium 

Pengolahan Analisis Data 

Kesimpulan 
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Gambar. 3.1 Langkah- Langkah Penelitian 

B. Sampel Penelitian  

1. Subjek  

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPLB SLBPurnama Asih 

Bandung. Siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. 3 

orang kelompok eksperimen dan 3 orang kelompok kontrol. 

 

 

 

Tabel 3.2 

Subjek Penelitian 

  

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di SLB Purnama Asih Kota Bandung yang 

beralamat di jalan Terusan sari asih no.1 telepon. (022) 2014794 Bandung Barat  

 

C. Variabel Penelitian  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

1. Variabel Bebas  

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

No. Kode Siswa Jenis Kelamin No. Kode Siswa Jenis Kelaminn 

1. DW Perempuan 1. AI Laki- laki 

2. NS Perempuan 2. IY Laki- laki 

3. CC Laki- laki  3. AG Laki- laki 
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“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat” 

(Sunanto,2006, hlm.12).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Metode 

Drillsebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan perawatan 

tanaman hias anthurium. Metode drill adalah upaya atau cara yang digunakan 

secara terus- menerus dalam bentuk latihan (N.K Roesyanti, 2008, hlm. 125 ).  

Metode drill mengajarkan anak tunagrahita belajar dalam suasana disiplin. 

Selain itu content-content yang ditawarkan dalam metode ini merupakan 

mengajarkan anak untuk belajar secara mandiri.Adapun Langkah- langkah 

operasional digunakannya mengajar melalui model latihan  ini adalah  sebagai 

berikut : 

- Menjelaskan tujuan dan manfaat dalam keterampilan perawatan tanaman 

hias anthurium.  

- Menyebutkan alat- alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan tanaman 

hias anthurium  

- Anak diperlihatkan alat - alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan 

tanaman hias anturium 

- Kemudian anak- anak langsung menyiapkan alat- alat dan bahan untuk 

perawatan tanaman hias anthurium.  

- Anak diminta untuk menunjukkan nama alat- alat dan bahan yang telah 

disiapkan. 

Alat- alat yang diperlukan diantaranya : 

 

 

 

Gunting tanamanpot kain kasa           gemborsemprotan 
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Tanah                pupuk  NPK                 air              obat hama            gabah 

- Menyebutkan langkah- langkah dalam keterampilan perawatan tanamanhias 

anthurium dimulai dari penyiapan alat- alat dan bahan, penyiraman, 

pembersihan daun anthurium, pemupukan, penyemprotan hama, 

pemangkasan, pembersihan alat- alat yang sudah digunakan.  

- Pembelajaran dilakukan diluar kelas  

- Guru mencatat kesulitan- kesulitan siswa dalam pembelajaran 

berlangsung  

- Mengadakan evaluasi  ( Penilaian atas jawaban anak) 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas  (Sunanto, 

dkk., 2006, hlm.12). Variabel terikat dalam penelitian ini keterampilan perawatan 

tanaman hias. keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, 

ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu 

menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan 

tersebut. Perawatan tanaman hias merupakan suatu proses kegiatan dengan 

memanfaatkan sumber daya tumbuhan dengan cara merawatnya agar terlihat tetap 

sehat dan berpenampilan menarik.Berdasarkan pengertian tentang keterampilan 

dan perawatan tanaman hias yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa keterampilan perawatan tanaman hias adalah kemampuan 

seseorang dalam merawat tanaman hias yang dilakukan secara berkesinambungan 

dengan  baik dan tepat. Jadi dalam penelitian ini dapat dilihat apakah ada 

peningkatan keterampilan siswa tunagrahita ringan dalam ketepatan menjawab 

soal dalam Keterampilan Perawatan Tanaman Hias Anthurium.  

Adapun didalam merawat tanaman yang perlu dilakukan adalah 

memperhatikan penyiraman, pemangkasan, dan 

repotting/pemangkasan,penyemprotan hama (Siti,2007, hlm. 63). Langkah- 
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langkah operasional operasional keterampilan perawatan tanaman hias anthurium 

yang akan diterapkan pada siswa tunagrahita ringan SMPLB kelas VII adalah 

sebagai berikut: 

a. persiapan alat-alat dalam perawatan tanaman hias, diantaranya : gunting 

tanaman, pot, gembor, semprotan, kain kasa  

b. persiapan bahan- bahan dalam perawatan tanaman hias seperti pupuk 

NPK, air , tanah, gabah, obat hama 

c. penyiraman secara rutin yaitu satu kali sehari. 

d.  pembersihan daun tanaman hias anthurium dengan cara dilap dengan 

menggunakan kain kasa selama satu kali sehari. 

e. pemupukan dengan  pupuk NPK dengan dosis setengah sendok makan  

f. pemberian vestisida/ obat hama dengan cara disemprotkan pada tanaman 

hias anthurium  

g. pemangkasan  pada daun-daun yang mulai menguning dengan  

menggunakan  gunting tanaman.  

h. Pemberesan  alat dan bahan yang digunakan dalam perawatan tanaman 

hias anthurium. 

D. Intrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan suatu alat pengumpul data yang digunakan dalam 

suatu penelitian, diasumsikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan menguji hipotesis. Instrument penelitian adalah “suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati” 

(Sugiyono, 2006, hlm.148)Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah dalam bentuk tes. 

Bentuk tes pada penelitian ini,tes yang dipakai adalah kinerja.Instrumen 

dalam penelitian ini merupakan alat yang dapat mengumpulkan data tentang hasil 

belajar keterampilan perawatan tanaman hias anthurium. Untuk mencapai tujuan 

penelitian ini, menempuh langkah- langkah untuk mempermudah dalam mencapai 

tujuan tersebut, adalah sebagai berikut : 
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1. Membuat kisi- kisi soal 

Kisi- kisi merupakan indikator yang akan di teskan pada butir- butir soal 

yang disesuaikan dengan variabel penelitian. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur pemahaman materi keterampilan perawatan tanaman hias 

anthurium diantaranya : 

a. Kemampuan menunjukkan 5 alat untuk perawatan tanaman hias 

anthurium  

b. Kemampuan menunjukkan 5 bahan untuk merawat tanaman hias 

anthurium 

c. Kemampuan mempraktekkan langkah- langkah merawat tanaman hias 

anthurium  

2. Pembuatan butir soal  

Butir soal yang dibuat disesuaikan dengan tujuan/ indikator yang telah 

ditentukan dalam kisi- kisi berjumlah 10 soal. Terbagi kedalam 3 indikator 

diantaranya  

a. 1 soal untuk mengetahui kemampuan menunjukkan 5 alat untuk 

perawatan tanaman hias anthurium  

b. 1 soal untuk mengetahui kemampuan menunjukkan 5 bahan untuk 

merawat tanaman hias anthurium 

c. 8 soal untuk mengetahui kemampuan mempraktekkan langkah- 

langkah merawat tanaman hias anthurium  

3. Membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Rencana program pembelajaran (RPP) dibuat sebagai acuan dalam mengajar 

di dalam kelas. RPP dapat dilihat pada daftar lampiran II. 

4. Kriteria penilaian butir soal 

Kriteria penialaian dibuat untuk mengukur skor atau nilai hasil belajar, 

sehingga dapat diketahui oleh peneliti seberapa besar hasil yang dicapai 

oleh sampel penelitian. kriteria penilaian  diantaranya sebagai berikut : 

a. Kemampuan menunjukkan 5 alat untuk perawatan tanaman hias anthurium  
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Tabel. 3.3 

Kriteria penilaian menunjukkan 5 alat untuk perawatan tanaman hias 

anthurium 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat menunjukkan 5 alat dengan benar 

4 siswa dapat menunjukkan  4 alat dengan benar 

3 siswa dapat menunjukkan  3 alat dengan benar 

2 siswa dapat menunjukkan  2 alat dengan benar 

1 siswa dapat menunjukkan  1 alat dengan benar 

0 siswa tidak dapat  menunjukkan 5 alat dengan benar 

 

b. Kemampuan menunjukkan 5 bahan untuk merawat tanaman hias 

anthurium 

Tabel. 3.4 

Kriteria penilaian menunjukkan 5  bahan untuk merawat tanaman hias 

anthurium 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat menunjukkan 5 bahan dengan benar 

4 siswa dapat menunjukkan  4 bahan dengan benar 

3 siswa dapat menunjukkan  3 bahan dengan benar 

2  siswa dapat menunjukkan  2 bahan dengan benar 

1  siswa dapat menunjukkan  1 bahan dengan benar 

0 siswa tidak dapat  menunjukkan 5 bahan dengan benar 

 

c. Kemampuan mempraktekkan langkah- langkah merawat tanaman hias 

anthurium  

Tabel. 3.5 

Kriteria penilaian persiapan alat-alat dalam perawatan tanaman hias 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  mempersiapkan 5 alat dengan benar 

4 siswa dapat  mempersiapkan 4 alat dengan benar 

3 siswa dapat  mempersiapkan 3 alat dengan benar 
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2 siswa dapat  mempersiapkan 2 alat dengan benar 

1 siswa dapat  mempersiapkan 1 alat dengan benar 

0 siswa tidak dapat  menunjukkan 5 alat dengan benar 

 

Tabel. 3.6 

Kriteria penilaian persiapan 5 bahan dalam perawatan tanaman hias 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  mempersiapkan 5 bahan dengan benar 

4 siswa dapat  mempersiapkan 4 bahan dengan benar 

3 siswa dapat  mempersiapkan 3 bahan  dengan benar 

2 siswa dapat  mempersiapkan 2 bahan dengan benar 

1 siswa dapat  mempersiapkan 1 bahan dengan benar 

0 siswa tidak dapat  menunjukkan 5 bahan dengan benar 

 

Tabel. 3.7 

Kriteria penilaian penyiraman tanaman hias anthurium  

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  menyiram daun dan tanah dengan sedikit air 

4 siswa dapat menyiram daun dengan sedikit air  

3 siswa dapat menyiram  tanah  dengan banyak air  

2 siswa dapat menyiram  daun dengan banyak air  

1  siswa dapat menyiram daun dan tanah dengan banyak air 

0 siswa tidak dapat menyiram  tanah  dan daun dengan sedikit 

air  

 

 

 

Tabel. 3.8 

Kriteria penilaian pembersihkan daun tanaman hias anthurium 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  membersihkan 2 daun dengan bersih dan benar 

4 siswa dapat  membersihkan  2 daun dengan  cukup bersih  

3 siswa dapat  membersihkan 1 daun dengan bersih. 
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2 siswa dapat  membersihkan 1 daun dengan cukup bersih 

1 siswa dapat membersihkan sedikit daun  

0 siswa tidak dapat membersihkan 2 daun dengan bersih 

 

Tabel. 3.9 

Kriteria penilaian pemberikan pupuk pada tanaman hias anthurium 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  memberikan setengah sendok pupuk NPK  

dengan jarak 1cm jauh dari tanaman hias anthurium 

4 siswa dapat  memberikan satu sendok pupuk NPK  yang  

dengan jarak 1,5 cm jauh  dari tanaman hias  anthurium  

3 siswa dapat  memberikan setengah sendok pupuk NPK  yang 

dekat dengan tanaman hias anthurium  

2 siswa dapat  memberikan satu sendok pupuk NPK  yang 

dekat dengan tanaman hias anthurium  

1 siswa dapat memberikan  pupuk NPK  pada tanaman hias  

anthurium  

0 siswa tidak dapat  memberikan  pupuk NPK  pada tanaman 

hias  anthurium 

 

Tabel. 3.10 

Kriteria penilaian pemberian vestisida/ obat hama pada tanaman hias 

anthurium 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  memberikan obat hama tepat  pada daun dan 

bunga tanaman hias anthurium 

4 siswa dapat  memberikan obat hama tepat  pada daun 

tanaman hias anthurium 

3 siswa dapat  memberikan obat hama tepat  pada bunga 

tanaman hias anthurium 

2 siswa dapat  memberikan sedikit obat hama pada daun 

tanaman hias  anthurium  

1 siswa dapat  memberikan sedikit obat hama pada bunga 

tanaman hias anthurium  

0 siswa tidak dapat  memberikan obat hama pada tanaman hias  
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anthurium 

 

Tabel. 3. 11 

Kriteria penilaian pemangkasan daun yang sudah menguning 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat  memangkas daun yang mulai menguning 

dengan tepat dan tanpa bantuan  

4 siswa dapat  memangkas daun yang mulai menguning 

dengan sedikit  bantuan  

3 siswa dapat  memangkas daun yang mulai menguning 

dengan  banyak bantuan 

2 siswa dapat  memangkas daun yang belum menguning  

dengan sedikit bantuan  

1 siswa dapat  memangkas daun yang belum menguning 

dengan banyak bantuan  

0 siswa tidak dapat  memangkas daun yang mulai menguning 

 

Tabel. 3.12 

Kriteria penilaian pembersikan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam 

perawatan tanaman hias anthurium 

Nilai Kriteria Penilaian  

5 siswa dapat membereskan semua alat dan bahan yang 

digunakan dalam perawatan tanaman hias anthurium 

4 siswa dapat membereskan semua alat yang digunakan dalam 

perawatan tanaman hias anthurium  

3 siswa dapat membereskan semua bahan  yang digunakan 

dalam perawatan tanaman hias anthurium 

2 siswa dapat membereskan  beberapa alat yang digunakan 

dalam perawatan tanaman hias anthurium 

1 siswa dapat membereskan  beberapa bahan yang digunakan 

dalam perawatan tanaman hias anthurium 

0 siswa tidak dapat membereskan semua alat dan bahan yang 

digunakan dalam perawatan tanaman hias anthurium 

1. Validitas Instrumen  
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 Valid menunjukkan derajat ketepatan anatara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang data dikumpulkan oleh peneliti 

(sugiyono,2011, hlm. 2). Validitas merupakan salah satu syarat dalam membuat 

intrumen. Menurut (Sugiyono,2011, hlm. 121) Intrumen yang valid berarti 

intrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Validitas isi dengan teknik penilaian ini digunakan untuk menentukan apakah tes 

tersebut sesuai antara tujuan pembelajaran dengan butir soal yang dibuat.Untuk 

menghasilkan suatu intrumen yang valid, suatu intrumen wajib melalui suatu uji 

validitas. Intrumen dalam penelitian ini diuji validitasnya melalui expert 

judgement yaitu penilaian yang dilakukan oleh para ahli atau pakar yang 

berkompeten di bidangnya. Para ahli yang dapat memberikan judgement dalam 

penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu orang guru yang 

mengajar di SLB. Adapun tiga ahli yang melakukan penilaian validitas adalah : 

a. Dra. Pudji Asri, M.Pd    Dosen PKh 

b. Dr. Mimin Tjasmini,M.Pd    Dosen PKh 

c.  Nurhayati, S.Pd     Guru SLB 

Validitas isi yang dibuat dapat diketahui dengan meminta tiga ahli 

melengkai tabel. Petunjuk pengisiannya sebagai berikut : 

1) Apabila butir soaldinyatakan cocok dengan tujuan khusus tertentu yang 

sejajar dengan materi. Diberikan nilai 5 dengan memberikan tanda ceklis (v) pada 

kolom C  

2) Apabila butir soal dinyatakan tidak cocok dengan tujuan khusus tertentu yang 

sejajar dengan materi. Diberikan nilai 1 dengan memberikan tanda ceklis (v) pada 

kolom TC 

Kemudian skor hasil validitas diolah dengan menggunakan rumus : 

P =  n  x 100 % 

       N 

Keterangan  :  

P = Skor  / presentase 
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N = Jumlah Penilai  

   n     = Jumlah Cocok 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas menggunakan penilaian para ahli 

diperoleh hasil : 

 Instrumen penerapan metode drill dinyatakan semua cocok dan dianggap 

sudah valid 

 Instrumen keterampilan perawatan tanaman hias anthurium dinyatakan 

semua cocok dan dianggap sudah valid. Adapun penjelasan hasil uji 

validitas terdapat pada lampiran III. 

 

2. Realibilitas Instrumen  

Uji reliabilitas bertujuan untuk menentukan apakah instrumen penelitian 

yang dibuat dapat dipercaya atau tidak untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data. Reliabilitas data penilaian sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Salah 

satu syarat agar hasil penelitian dapat dipercaya atau raliabel, maka akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula (Arikunto, S. 2002, hlm. 124). 

Untuk mengetahui pencatatan data sudah raliabel atau belum. Instrumen 

diujicobakan pada subjek yang memiliki karakteristik sama dengan subjek yang 

sebenarnya yaitu siswa tunagrahita kelas VII SMPLB Purnama Asih.Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen yaitu dengan 

menggunakan Cronbach Alpha yaitu : 


























2
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11 1
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t
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Keterangan : 

r = koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha) 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎
2

𝑏
 =  total varians butir 
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𝜎
2

𝑡
  = total varians 

 

 

Tabel. 3.13 

Klasifikasi Analisis Realibilitas Tes ( Arikunto,hlm.2002) 

Nilai  r  Interpretasi  

0,000  – 0,199 Sangat rendah  

0,200 – 0,399 Rendah  

0,400 – 0,599 Cukup  

0,600 – 0,799 Tinggi  

0,800 – 1,000 Sangat tinggi  

 

Berdasarkan hasil uji realibilitas intrument penerapan metode drill pada 

keterampilan perawatan tanaman hias anthurium diperoleh hasil 0,79. Jika nilai 

realibilitas ini diinterpretasikan pada tabel 3.13 maka tergolong pada koefisien 

realibilitas sangat tinggi, sehingga intrument tersebut reliabel dan dapat digunakan 

sebagai intrumen penelitian. Hasil perhitungan realibilitas terlampir pada lampiran 

III. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang dapat 

memperlihatkan ada tidaknya peningkatan hasil belajar perawatan tanaman hias 

athurium setelah menggunakan metode drill. Dalam hal ini, peneliti ingin 

mengetahui peningkatan keterampilan perawatan tanaman hias anthurium  setelah 

menggunakan metode drill. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes ( uji ). Tes yang 

dipakai adalah tes prestasi (achievement test) hasil belajar. Arikunto, S (2002, 

hlm. 128) menyatakan bahwa “ tes prestasi/ achievement test yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu”. 
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Hasil belajar keterampilan perawatan tanaman hias anthurium anak tunagrahita 

ringan kelas VII SMPLB Purnama Asih sebelum diberikan metode drill.Tes yang 

dipakai adalah tes kinerja berupa rincian sub perawatan tanaman hias anthurium. 

 

 

 

F. Prosedur Penelitian  

1. Persiapan Penelitian  

Sebelum peneliti melakukan penelitian langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas 

tentang sampel penelitian yang ada di lapangan dan permasalahan yang 

akan diteliti. Peneliti mencoba melakukan wawancara dengan guru di SLB 

untuk mengetahui penyebab dari permasalahan yang timbul di lapangan. 

Mengurus Surat Perizinan 

1). Permohonan surat pengantar dari jurusan PLB untuk pengangkatan 

dosen pembimbing. 

2). Permohonan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

mengenai pengangkatan dosen pembimbing dan permohonan surat 

pengantar ijin penelitian untuk ke Badan Kesatuan Bangsa (KESBANG) 

Kota Bandung. 

3). Membuat surat ijin penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

berdasarkan surat pengantar dari KESBANG 

4). Menyerahkan surat ijin penelitian kepada Kepala Sekolah yang akan 

dijadikan tempat penelitian yaitu SLB Purnama Asih  

b. Menyusun dan melakukan uji coba instrumen 
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Menyusun intrumen penelitian mengenai mata pelajaran vokasional 

khususnya keterampilan perawatan tanaman hias anthurium.Setelah 

instrumen selesai disusun maka instrumen tersebut diuji validitas dan 

reliabilitasnya.Instrumen tersebut di uji validitasnya dengan meminta 

penilaian para ahli (judgement experts) Para ahli yang diminta 

pendapatnya yaitu dua orang dosen bidang kajian anak tunagrahita, dan 

satu orang guru SLB Purnama Asih. 

Untuk menguji reliabilitasnya. Instrumen juga diujicobakan pada 

sampel yang memiliki karakteristik sama atau mendekati karakteristik 

sampel yang sebenarnya, yaitu siswa tunagrahita ringan kelas VIISMPLB 

Agro Industri. Butir-butir soal yang kurang memenuhi persyaratan tes 

yang baik direvisi dengan tidak menghilangkan makna yang terkandung di 

dalamnya. Uji coba akan dilaksanakan di SLB AgroIndustri Jl. Pasir 

Halang 1 Cisarua Lembang yang berjumlah 3 orang. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada waktu kegiatan belajar mengajar 

yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Penelitian dilakukan di halaman 

sekolah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Meminta izin pada pihak sekolah yaitu kepala sekolah untuk 

melaksanakan penelitian 

b. Melakukan observasi untuk mendapatkan informasi mengenai subjek 

penelitian 

c. Mendiskusikan rencana program pembelajaran dengan guru kelas 

d. Melakukan pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

e. Treatment/ perlakuan selama dua kali pertemuan, yaitu menerapkan 

metode drill untuk meningkatkan keterampilan perawatan tanaman hias 
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anthurium pada kelompok eksperimen.Setiap pertemuan dilaksanakan 

selama 45 menit 

f. Melakukan post testpada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

untuk mengetahui keterampilan perawatan tanaman hias anthurium pada 

sampel penelitian  

 

3. Langkah - langkah operasional pelaksanaan treatment dalam penerapan 

metode drill  

 Adapun langkah- langkah penerapan metode drill dalam keterampilan 

perawatan tanaman hias anthurium adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan penjelasan kepada subjek penelitian mengenai manfaat dan 

tujuan yang diberikan untuk melakukan latihan.  

b. Anak diperlihatkan alat - alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan 

tanaman hias anturium 

c. Pada perlakuan pertama penulis memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai kemampuan menunjukkan 5 alat untuk perawatan tanaman hias 

anthurium dengan metode drill / latihan dalam penyampaiannya siswa 

diintruksikan untuk menunjukkan dan menyiapkan alat- alat tersebut. Pada 

perlakukan pertama siswa menunjukkan minat yang baik terhadap 

perawatan tanaman hias anthurium. 

d. Pada perlakuan kedua penulis kembali memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai kemampuan menunjukkan 5 bahan untuk merawat tanaman hias 

anthurium dengan metode drill/ latihan dalam penyampaiannya siswa 

diintruksikan untuk menunjukkan dan menyiapkan bahan- bahan tersebut.  

e. Pada perlakuan ketiga penulis kembali memberikan penjelasan mengenai 

kemampuan mempraktekkan langkah- langkah merawat tanaman hias 

anthurium dengan menggunakan metode drill kemudian siswa diintruksikan 

untuk mempraktekkan merawat tanaman hias anthurium dimulai 

penyiraman, pemangkasan, dan repotting/pemangkasan, penyemprotan 
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hama, dan memebersihkan alat- alat. Diharapkan anak dapat mengingat dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari- hari. 

 

G.  Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 

statistik non parametrik uji Mann- Whitney atau U- tes digunakan untuk menguji 

dua kelompok independen atau saling bebas yang ditarik dari suatu populasi. 

(Susetyo.B 2010,hlm. 236 ) Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Mengabungkan data kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian memberi ranking 

pada dat terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya 

2. Menghitung jumlah rangking pada masing- masing kelompok data 

3. Menjumlah rangking yang terkecil diambil atau U dijdikan dasar untuk 

pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel ang dibuat 

khusus untuk uji Mann- Whitney 

Rumus yang digunakan untuk menghitung U untuk sampe kecil adalah : 

 

U = n1. n2   +  
𝑛1 ( 𝑛1+1 )

2
  - R1 

Ekivalen dengan  

U = n1. n2   +  
𝑛1 ( 𝑛1+1 )

2
  - R2 

 

Keterangan  : 

R1 = jumlah ranking dengan ukuran sampel n1 

R2= jumlah ranking dengan ukuran sampel n2 

Harga U dipilih yang terkecil dari hasil perhitungan pada masing- masing 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Taraf nyata atau taraf signifikansi 

yang digunakan adalah 𝛼 = 0,05  

Kriteria penolakan Ho  untuk satu sisi jika Uhitung   ≤  Utabel  yang dirumuskan 

dengan harga peluang (p) dibandingkan dengan taraf nyata yang ditentukan. 
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4. Membuat kesimpulan, Tolak HO jika P ≤ 𝛼 = 0,05  

      Terima  Hi jika P >𝛼 = 0,05  

 Ho : Penerapan metode drillmemberikan peningkatan terhadap pembelajaran 

keterampilan perawatan tanaman hias anthurium 

 Hi : Penerapan metode drill tidak berbeda digunakandalam pembelajaran 

keterampilan perawatan tanaman hias anthurium 

 


