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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK Pesantren Ciwaringin dan 

SMK PGRI Plumbon Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah diawali pra survei pada bulan Januari 2014. 

Pelaksanaan eksperimen dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan 

September sampai dengan bulan Oktober 2014. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi 

perhatian pengamatan dan penyediaan data (Nurgiyantoro, 2009, hlm. 20). 

Populasi  dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI, berikut tabel 

kelompok populasi dalam penelitian ini:  

Tabel 3.1 

Kelompok populasi 

No Kelompok Jumlah 

1. SMK Pesantren Ciwaringin  120 

2. SMK PGRI Plumbon  80 

 Total 200 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki 

sebagai wakil dari populasi. Arikunto (2006, hlm. 131) menuliskan, 

sampel adalah ‘... setelah atau wakil dari populasi yang diteliti’. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arifin (2012, hlm. 215) bahwa “sampel adalah 

sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau dapat juga dikatakan 

populasi dalam bentuk mini (miniatur population). 
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Sampel pada desain time series, kelompok yang digunakan tidak 

dapat dipilih secara random (Sugiyono, 2013, hlm.114). Berdasarkan hal 

tersebut tidak adanya penugasan random dan menggunakan kelompok 

yang sudah ada (intact group), maka peneliti menggunakan kelompok-

kelompok yang sudah ada sebagai sampel. Peneliti tidak mengambil 

sampel dari anggota populasi secara individu melainkan dalam bentuk 

kelas. Pengambilan sampel tersebut beralasan karena apabila pengambilan 

sampel secara individu dikhawatirkan situasi kelompok sampel menjadi 

tidak alami. Berdasarkan hal tersebut, maka dari dua kelas yang ada di 

SMK Ciwaringin, peneliti telah memilih satu kelas yakni kelas XI TKR 1 

dengan jumlah siswa 40 orang sebagai kelas eksperimen dan  30 orang 

dari kelas XI TKR SMK PGRI Plumbon sebagai kelas uji coba instrumen.  

C. Desain dan Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua metode 

yaitu, metode penelitian deskriptif eksploratif dan metode kuasi 

eksperimen. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 

2002). Fenomena yang digambarkan pada penelitian ini adalah 

implememtasi K3 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hambatan 

yang muncul dalam implementasi K3, sedangkan penelitian kuasi 

eksperimennya dengan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk 

menggambarkan pembelajaran praktik produktif. Sugiyono (2013, hlm. 

13) menyatakan bahwa penelitian pada pendekatan kuantitatif berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif 

dimaksudkan supaya terbangun obyektivitas dalam penlitian. Metode kuasi 

eksperimen adalah metode penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak 

menggunakan penugasan random melainkan dengan menggunakan 
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kelompok yang sudah ada. Mohammad Ali (1993, hlm.140) menjelaskan 

bahwa: 

Kuasi eksperimen hampir mirip dengan eksperimen yang 

sebenarnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan subyek yaitu 

pada kuasi eksperimen tidak dilakukan penugasan random, 

melainkan dengan menggunakan kelompok yng sudah ada.  

Penggunaan metode kuasi eksperimen ini didasarkan atas 

pertimbangan agar dalam pelaksanaan penelitian ini pembelajaran berjalan 

secara alami, dan siswa tidak merasa dieksperimenkan, sehingga dengan 

situasi yang demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

tingkat kevalidan penelitian. 

 Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudjana (2001, hlm. 

24) yang mengemukan pendapat sebagai berikut: 

Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori, yakni 

variabel bebas dan variabel terikat atau variable independent dan 

variable dependent. Variabel bebas adalah perlakuan atau sengaja 

dimanipulasi untuk mengetahui intensitasnya terhadap vaiabel 

terikat. Variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat veriabel 

bebas, oleh sebab itu variabel terikat menjadi tolak ukur atau 

indikator keberhasilan variabel bebas. 

Pelaksanaan K3 di kelas eksperimen sebagai variabel bebas (X) 

atau variabel perlakuan, sedangkan pembelajaran praktik produktif (hasil 

belajar siswa) pada ranah kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik 

siswa sebagai variabel terikat (Y). hubunngan antar variabel dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hubungan antar Variabel 

                          Variabel bebas 

Variabel terikat 

Pelaksanaan K3  

(X) 

Kemampuan Kognitif (Y1) XY1 

Kemampuan Afektif (Y2) XY2 

Kamampuan Psikomotorik (Y3) XY3 
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Keterangan: 

XY1: perkembangan ranah kemampuan kognitif siswa dengan 

menggunakan implementasi K3; 

XY2: perkembangan ranah kemampuan afektif siswa dengan 

menggunakan implementasi K3; 

XY3: perkembangan ranah kemampuan psikomotorik siswa dengan 

menggunakan implementasi K3.  

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one 

group time series design. Desain ini hanya menggunakan satu kelompok 

saja yaitu kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol. Sugiyono (2013, 

hlm.114-115) menuliskan bahwa pada desain one group time series 

design; 

Sebelum diberikan perlakuan, kelompok eksperimen diberi pretest 

sampai empat kali, dengan tujuan untuk mengetahui kestabilan dan 

kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi pelakuan. Bila hasil pretest 

selama  empat kali ternyata nilainya berbeda-beda berarti kelompok 

tersebut keadaannya labil, tidak menentu dan tidak konsisten. Setelah 

kesetabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru 

diberi treatmen. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok 

saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol.  

berikut adalah gambaran one group time series design dalam 

penelitian ini : 

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8 

Gambar 2. One group time series design 

Hasil pretes yang baik adalah O1 = O2 = O3 = O4 dan hasil 

perlakuan yang baik adalah  O5 = O6 = O7 = O8. Besarnya pengaruh 

perlakuan adalah (O5 + O6 + O7 + O8) – ( O1 + O2 + O3 + O4). 

    (Sugiyono, 2013 hlm. 115) 

 Kemungkinan hasil penelitian dari desain ini ditunujukkan pada 

gambar berikut: 



45 
 

Agus Haris Abadi, 2015   
PENGARUH IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
TERHADAP PEMBELAJARAN PRAKTIK PRODUKTIF DI BENGKEL OTOMOTIF SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

    A    

        

    B    

        

    C    

        

    D    

        

        

O1    O2       O3           O4   O5       O6         O8  

Gambar 3.1. Berbagai kemungkinan hasil penelitian yang menggunakan 

one group time series design.  

Hasil penelitian yang paling baik adalah ditunjukkan pada grafik A. 

Hasil pretes menunjukkan keadaan kelompok stabil dan konsisten 

(O1=O2=O3=O4) setelah diberi perlakuan keadaannya meningkat secara 

konsisten (O5=O6=O7=O8).  

Grafik B memperlihatkan ada pengaruh perlakuan terhadap 

kelompok yang sedang dieksperimen, tetapi setelah itu kembali lagi pada 

posisi semula, jadi pengaruh perlakuan hanya sebagai contoh pada waktu 

penataran, pengetahuan, dan keterampilannya meningkat, tetapi setelah 

kembali ke tempat kerja kemampuannya kembali seperti semua. Grafik C 

memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan dari pada pengaruh 

perlakuan, sehingga grafiknya naik terus. Grafik D menunjukkan keadaan 

kelompok tidak menentu. 

        (Sugiyono, 2013 hlm. 115-116) 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghindari kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis mengenai 
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beberapa istilah dalam judul penelitian Implementasi K3 dalam Pembelajaran 

Praktik Produktif adalah: 

1. Implementasi K3 

Implementasi K3 pada penelitian ini bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau mekanisme suatu sistem yang terencana dalam mencapai 

tujuan, dengan kata lain implementasi K3 yang dimaksud dalam penelitian 

ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hambatannya.   

2. Pembelajaran Praktik Produktif 

Pembelajaran praktik produktif merupakan hasil yang ingin dicapai 

dalam penelitian (variabel terikat). Pelaksanaan Pembelajaran ini 

dilakukan di bengkel dengan tujuan untuk mengukur dan meningkatkan 

ranah kemampuan kognitif, ranah kemampuan afektif dan ranah 

kemampuan psikomotorik siswa. Adapun kemampuan yang akan diukur 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Indikator Kemampuan 

Kemampuan Indikator 

Kognitif Pengetahuan  

 Pemahaman 

Afektif  Responsif  

 Nilai diri 

Psikomotorik  Keterampilan (Presisi) 

E. Teknik Pengembangan Instrumen  

Teknik pengembangan instrumen yang dilakukan peneliti sebelum 

membuat instrumen penelitian, terlebih dahulu yang perlu disusun kisi-kisi 

umum yaitu sebuah tabel yang menunjukkan kaitan antara variabel yang 

diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, metode, dan 

instrument yang akan digunakan (Arikunto, 2006: hlm. 151).   

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Hubungan varibel, sumber data dan instrument penelitian. 

No Variabel Penelitian Sumber Data Metode Instrument 
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1. Implementasi/ 

pelaksaan K3 

Dokumentasi, 

Foto, Ketua  

program studi 

dan aktivitas 

siswa,  

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Rating scale 

dan  interval 

scale 

2. Pembelajaran praktik 

produktif 

(kemampuan kognitif, 

kemampuan afektif, 

dan kemampuan 

psikomotorik siswa) 

Daftar nilai, 

siswa teknik 

kendaraan 

ringan  

Observasi, 

Angket, dan 

dokumentasi  

Rating scale 

dan soal PG  

Instrumen pada penelitian ini dikelompokkan pada dua kelompok 

yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data.  

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian 

a. Rencana Proses Pembelajaran (RPP) 

Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang 

terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali 

pertemuan atau lebih.  

b. Jobsheet 

Jobsheet berisi panduan yang sesuai dengan pemahaman konsep 

yang harus diselesaikan oleh siswa dalam pembelajaran praktik di 

bengkel. Pembahasan LKS dengan bimbingan guru mata pelajaran 

terkait. 

2. Instrumen Pengumpulan data Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penenlitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Angket  

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden guna memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. 

Tujuan penyebaran angket menurut Riduwan (2013, hlm. 98) ialah 

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan 

responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dala pengisian daftar pertanyaan. 

Pada penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 
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implementasi K3 dan pembelajaran praktik produktif. Sebelum 

digunakan angket di judgement terlebih dahulu oleh ahli. Angket dibagi 

menjadi dua yaitu angket untuk siswa dan angket untuk ketua program 

studi atau guru produktif teknik otomotif (TO). Kedua angket 

merupakan angket tertutup. 

Angket tertutup menurut Riduwan (2013, hlm.100) adalah 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga 

responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai 

dengna keterlaksanaan dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) 

atau ceklis (√). Skala pengukuran angket untuk responden siswa  

menggunakan skala likert dengan alternatif jawaban ada lima 

kemungkinan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Skala Pengukuran Angket Siswa 

Alternatif jawaban Skor Pernyataan Positif 

Selalu (SR) 5 

Sering (SR) 4 

Kadang-kadang (KD) 3 

Jarang (JR) 2 

Tidak pernah (TP) 1 

Perolehan rata-rata skor dari jumlah seluruh skor angket siswa 

dikonversikan dengan kriteria penilaian pengukuran angket siswa 

sebagi berikut: 

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Angket Siswa 

Nilai Predikat 

90 – 100 Sangat baik 

75 – 89 Baik  

60 – 74 Cukup  

0 - 59 Kurang  

Angket untuk responden ketua program studi dan guru produktif 

teknik otomotif menggunakan angket penelitian Sahrudin (2009) yang 

berjudul implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proses 



49 
 

Agus Haris Abadi, 2015   
PENGARUH IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
TERHADAP PEMBELAJARAN PRAKTIK PRODUKTIF DI BENGKEL OTOMOTIF SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

produksi di Workshop Departemen Machining Direktorat Aero 

structure PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung. Skala 

pengukuran angket tersebut menggunakan skala interval dengan 

alternatif jawaban ada tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3.7 

Skala Pengukuran Angket Ketua Program Studi 

Kriteria 

Penilaian 
Keterangan Nilai Skor 

Baik Jika (a), (b), (c), terpenuhi. 61-80 

Cukup Jika hanya terpenuhi, (a)+(b) atau 

(a)+(c) atau (b)+(c).   
41-60 

Kurang hanya salah satu saja yang terpenuhi.  21-40 

Adapun nilai hasil penyebaran angket pada responden dapat 

dilihat pada lampiran D. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Riduwan 

(2013, hlm. 102) menuliskan ada beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu; pewawancara, 

responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan pada ketua program studi dan guru 

produktif seputar variabel implementasi K3. Pedoman wawancara 

terlampir di lampiran B. 

c. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, 

fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses 

kerja, dan penggunaan responden kecil. (Riduwan, 2013, hlm. 104)  

d. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-
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peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang 

relevan penelitian.  

e. Tes 

Tes sebagai isntrumen pengumpul data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Riduwan, 2013, hlm. 105). Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa terhadap 

pemahaman K3 sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Tes berupa 

tes objektif pilihan ganda sebanyak 25 soal dengan lima alternative 

jawaban (a, b, c, d, dan e) dan tes praktik  (performance test) di bengkel 

sebanyak 31 soal  dengan empat alternative nilai (3, 2, 1, dan 0). 

Performance test dilakukan dengan cara meminta responden untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang bersifat fisik (praktik), tujuannya 

untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam bidang memelihara 

baterai dan memperbaiki sistem pengapian. Keterampilan ini dapat 

mengukur kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotorik. 

Instrumen tes objektif pilihan ganda dibatasi hanya pada ranah 

kemampuan kognitif yaitu aspek Pengetahuan/ Mengingat, dan 

Memahami, sedangkan tes praktik (Performance test) di bengkel 

dibatasi hanya pada ranah kemampuan afektif; Nilai diri  dan 

Responsif, dan ranah kemampuan psikomotorik; Keterampilan merakit 

dan membongkar komponen sesuai K3.  

Soal tes yang akan diujikan kepada kelas eksperimen adalah 

berupa soal pemahaman K3 dan penggunaan alat sesuai prosedur. Maka 

sebelum melakukan tes, instrumen terlebih dahulu di judge oleh guru 

produktif Teknik Kendaraan Ringan (TKR) dan Ketua Program Studi 

TKR, kemudian diuji cobakan pada kelompok yang bukan merupakan 

subjek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan pengujian terhadap 

soal, diantaranya: 
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1) Uji Validitas item 

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat kendala 

atau ketepatan sebagai alat ukur. Soal dikatakan valid jika 

mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total, karena akan 

menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah (Arikunto 2009, 

hlm. 71). Pengujian validitas menurut Arikunto (2009, hlm. 72) 

dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen 

dengan seluruh skor total dengan menggunakan rumus  Product 

Moment sebagai berikut:  

     
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑   
 

 

Keterangan : 

     = Validitas item soal 

   = Jumlah peserta tes 

   = nilai suatu butir soal 

   = Skor total 

Adapun koefisien validitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 

berikut: 

Tabel 3.8 

Kriteria Validitas Item 

Koefesien Korelasi Kriteria 

0.80 – 1.00 Sangat tinggi 

0.60 – 0.79 Tinggi 

0.40 – 0.59 Cukup 

0.20 – 0.39 Rendah 

0.00 – 0.19 Sangat rendah  

Rxy dikatakan valid jika memenuhi kriteria cukup sampai 

dengan sangat tinggi. Rxy dikatakan tidak valid jika memenuhi 

kriteria cukup sampai dengan rendah (Arikunto, 2009, hlm. 75).  

Uji coba instrumen dalam penelitian ini pada variabel 

pembelajaran praktik produktif ranah kemampuan kognitif (Y1), 

ranah kemampuan afektif (Y2), dan ranah kemampuan psikomotorik 
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(Y3) dilakukan terhadap 30 orang siswa SMK yang tidak menjadi 

responden penelitian. Hal ini sesuai yang dituliskan Arikunto (2010, 

hlm. 253) “... untuk unit analisis siswa, subjek uji coba dapat diambil 

sejumlah antara 25-40, suatu jumlah yang sudah memungkinkan 

pelaksanaan dan analisisnya.  

Berikut ini adalah diagram alur prosedur uji coba instrumen 

dalam penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.2. Diagram Alur Uji Coba Instrumen Penelitian 

2) Uji Reliabilitas tes 

Reliabilitas soal dimaksudkan untuk melihat keajegan atau 

kekonsistenan soal dalam mengukur respon siswa sebenarnya. 

Reliabilitas soal adalah taraf kepercayaan suatu soal, sebuah soal 

dikatakan reliabel apabila hasi-hasil tersebut menunjukan ketetapan 

atau tidak berubah-ubah.  

Mulai 

Memenuhi objek Penelitian 

Validitas oleh Ahli 

Uji coba terhadap subjek 

Uji validitas butir soal 

Uji Reliabbilitas Soal 
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Reliabel ? 
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Rumus yang digunakan menurut Arikunto, (2009, hlm. 78) 

adalah:  

    (
 

   
)     

    ∑  

  
 

 

Keterangan : 

Rxy = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

P  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

Q = Proporsi subjek yang menjawab dengan salah (q = 1 – 1) 

∑    = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n  = Banyaknya item 

S  = Standar deviasi 

Adapun nilai koefesiensi dari reabilitas dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Reliabilitas 

Koefesien Korelasi Kriteria 

0.80 – 1.00 Sangat tinggi 

0.60 – 0.79 Tinggi 

0.40 – 0.59 Cukup 

0.20 – 0.39 Rendah 

0.00 – 0.19 Sangat rendah 

(Arikunto, 2009, hlm. 82) 

3) Tingkat Kesukaran 

Taraf kesukaran soal merupakan kesanggupan siswa dalam 

menjawab soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

dan juga tidak terlalu sukar. Hasil analisis terhadap butir soal ini 

digunakan untuk mengetahui layak tidaknya suatu soal dipakai 

sebagai instrumen penelitian, dan kemudian berguna untuk 

mengetahui soal mana yang layak dipakai dan soal mana yang akan 

dibuang atau diganti. Adapun untuk mencari indeks kesukaran 

menurut Arifin (2009, hlm. 266) digunakan rumus : 
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Keterangan : 

WL     = Jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok 

bawah; 

WH    = Jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok 

atas; 

nL        = Jumlah kelompok bawah; 

nH        = Jumlah kelompok atas; 

n           = 27% X N; 

TK        = Tingkat kesukaran. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menafsirkan tingkat 

kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Persentase Kriteria 

27 % Mudah 

28 – 72 % Sedang 

> 73 % Sukar 

(Arifin, 2009, hlm. 270) 

4) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi 

dengan didik yang kurang menguasai kompetensi. Semakin tinggi 

koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal 

tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai 

kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi 

tersebut. 

Adapun untuk menghitung daya pembeda (DP) setiap butir 

soal menurut Arifin (2009, hlm. 273) digunakan rumus sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

DP = Daya pembeda 

WL = Jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah; 

WH = Jumlah peserta yang gagal dari kelompok atas; 

n  = 27 % X n 

Untuk menginterprestasikan koefisien daya pembeda tersebut 

dapat digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Kriteria Koefisien Daya Pembeda 

Index of discrimination Item evaluation 

0.40 and up Very good items 

0.30 – 0.39 
Reasonably good, but possibly 

subject to improvement 

0.20 – 0.29 

Marginal items, usually needing 

and being subject to 

improvement 

Below - 0.19   
Poor items, to be rejected or 

improved by revision 

 (Arifin, 2009, hlm. 274) 

Hasil uji coba instrumen yang didapat selanjutnya dilakukan 

analisis butir soal. Uji ini bertujuan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya soal yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis mencakup 

validitas butir soal, daya pembeda, tingkat kesukaran dan reliabilitas 

soal. Nilai reliabilitas dicari dengan menggunakan program anates dan 

diperoleh koefisien reliabilitas 0,74 pada kemampuan kognitif dengan 

kriteria tinggi, koefisien reliabilitas 0,91 pada kemampuan afektif 

dengan kriteria sangat tinggi, dan koefisien reliabilitas 0,94 pada 

kemampuan psikomotorik dengan kriteria sangat tinggi juga (lampiran 

C), maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

Analisis validitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dilakukan pada 

setiap butir soal dengan menggunakan program anates juga. 

Berdasarkan analisis soal ada soal yang diganti dan ada juga soal yang 

diganti karena tidak signifikan, sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian.  
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Berikut ini adalah hasil analisis butir soal pilihan ganda untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa. 

Tabel 3.12 

 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Pilihan Ganda 

No 

Soal 

Daya Beda Tingkat Kesukaran Validitas 
Ket. 

Nilai  Kriteria Nilai  Kriteria Nilai  Kriteria 

1 0,25 Cukup  0,10 Sangat Sukar  0,428 Valid Dipakai  

2 0,75 Baik  sekali 0,37 Sedang  0,580 Valid Dipakai 

3 0,87 Baik  sekali 0,60 Sedang  0,607 Valid Dipakai 

4 0,50 Baik  sekali 0,80 Mudah  0,490 Valid Dipakai 

5 0,62 Baik  sekali 0,77 Mudah  0,549 Valid Dipakai 

6 0,87 Baik sekali 0,50 Sedang  0,622 Valid Dipakai 

7 0,50 Baik sekali 0,27 Sukar  0,495 Valid Dipakai 

8 0,50 Baik  sekali 0,67 Sedang  0,493 Valid Dipakai 

9 0,75 Baik  sekali 0,40 Sedang  0,676 Valid Dipakai 

10 0,50 Baik  sekali 0,50 Sedang  0,419 Valid Dipakai 

11 0,62 Baik  sekali 0,80 Mudah  0,592 Valid Dipakai 

12 0,37 Baik 0,23 Sukar  0,458 Vaild Dipakai 

13 0,87 Baik  sekali 0,43 Sedang  0,664 Valid Dipakai 

14 0,87 Baik  sekali 0,57 Sedang  0,619 Valid  Dipakai 

15 0,50 Baik  sekali 0,13 Sangat Sukar  0,630 Valid Dipakai 

16 0,25 Cukup 0,10 Sangat Sukar  0,406 Valid Dipakai 

17 0,75 Baik  sekali 0,70 Sukar  0,635 Valid Dipakai 

18 0,62 Baik  sekali 0,20 Sukar  0,490 Valid Dipakai 

19 0.00 Jelek 0,16 Sangat Sukar 0,060 Tidak valid Diganti 

20 0,12 Jelek  0,06 Sedang 0,172 Tidak valid Diganti 

21 0,62 Baik  sekali 0,57 Sangat Sukar  0,482 Valid Dipakai 

22 0,25 Cukup  0,10 Sedang  0,451 Valid Dipakai 

23 -0,25 Jelek  0,53 Sedang  -0,235 Tidak valid Diganti 

24 0,50 Baik  sekali 0,43 Sedang  0,432 Valid Dipakai 

25 0,00 Jelek  0,33 Sedang  0,139 Tidak valid Diganti 

Instrumen tes plihan ganda  yang dipakai berjumlah 25 soal dan 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran B.3.  

Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen adalah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan konsep dan subkonsep berdasarkan kurikulum SMK Program 

Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan 

Ringan tahun ajaran 2014/2015; 
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2. Membuat kisi-kisi instrumen berdasarkan kurikulum SMK Program Studi 

Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan 

Ringan kelas XI tahun ajaran 2014/2015 dengan materi menggunakan alat-

alat ukur, menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan tempat kerja, memelihara baterai dan memperbaiki sistem 

pengapian; 

3. Membuat RPP dan Jobsheet sebagai instrumen pelaksanaan penelitian; 

4. Membuat soal tes PG dan jawabannya; 

5. Membuat saol tes praktik dan lembar penilaiannya; 

6. Menjudgement soal yang telah dibuat kepada ketua program studi dan guru 

bidang studi; 

7. Menggunakan soal yang telah di judgement dalam uji coba soal;  

8. Menganalisis instrumen hasil uji coba; 

9. Menggunakan soal yang valid dan reliabel dalam penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan tahapan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan perhitungan statistik inferensial. Teknik pengolahan 

yang digunakan terhadap analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Exel 2010 dan Satistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 16.0 for windows. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Tabulasi Data dengan Menghitung Skor  Pretes dan Posttes 

untuk variabel pembelajaran praktik produktif (Y) 

2. Membuat Tabulasi Data dengan Menghitung Skor angket siswa  

3. Analisis  data  kuantitatif  yang  dilakukan  meliputi  analisis  data  pretes 

dan  postes.  Pengolahan  data  hasil  pretes  dan  postes  bertujuan  untuk 

mengetahui pembelajaran praktik produktif  berupa  pengetahuan dan  

pemahaman yang dimiliki siswa sebelum dan sesudah pembelajaran yang 

dilakukan pada kelas eksperimen.  Menurut Hake (1999) analisis  data  
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yang  diuji  secara  statistika  dilakukan  dengan  langkah-langkah sebagai 

berikut:  

  
         

         
 

Keterangan: 

G  = gain yang dinormalisasi   Si  = skor tes awal (pretest)  

Sf  = skor tes akhir (posttest)          100  = skor maksimal 

Nilai <g> yang diperoleh kemudian diinterpretasikan pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.13 

Klasifikasi Nilai Gain yang Dinormalisasi 

Nilai rata-rata Gain  yang 

dinormalisasi 
Keterangan 

0,00 < g  0,30 Rendah 

0,30 < g  0,70 Sedang 

0,70 < g  1,00 Tinggi 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu cara untuk memeriksa 

keabsaan/ normalitas sampel. Hal pertama yang dilakukan sebelum 

pengujian hipotesis adalah menguji normalitas data terlebih dahulu. 

Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang 

banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan 

berdistribusi normal. Hal tersebut biasanya dikatakan sebagai sampel 

besar, namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki 

berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji normalitas. Uji normalitas 

pada penelitian ini menggunakan program pengolahan data SPSS versi 

16.0 for windows dengan uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov. 

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikansi (sig) atau nilai 

probabilitas < 0.05 maka distribusi adalah tidak normal, sementara apabila 

nilai sig atau nilai probabilitas > 0.05 maka distribusi adalah normal.  

5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus uji t untuk sampel 

berpasangan atau paired samples t test. Pengujian ini digunakan untuk 

menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan. Sampel 
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yang berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang 

sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, 

misal perlakuan sebelum treatment dan sesudah treatment. Adapun 

pengujian hipotesis ini dibantu menggunakan program SPSS versi 16.0 for 

windows.  

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak ada peningkatan nilai sebelum treatment dengan 

sesudah treatment; 

H1 : Ada peningkatan nilai sebelum treatment dengan sesudah 

treatment. 

b. Menentukan t hitung 

Dari output diketahui nilai t hitung. 

c. Menentukan t tabel 

T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 

(uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-1 (T Table Statistics 

menurut Priyatno, 2012 hlm. 222). 

d. Kriteria pengujian 

a. Jika t tabel < t hitung < t tabel maka H0 diterima; 

b. Jika t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

Berdasarkan signifikansi : 

a. Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima; 

b. Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak. 

e. Membuat kesimpulan 

Nilai t hitung < t tabel maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan nilai antara sebelum treatment dengan sesudah treatment.  

Rata-rata (mean) dapat diketahui bahwa rata-rata nilai sesudah 

treatment lebih tinggi daripada sebelum treatment. Hal ini dapat 

diartikan bahwa treatment dapat meningkatkan nilai. Berdasarkan 

signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak, dan jika 

signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.  
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G. Alur Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka alur penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Alur Penelitian 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang 

ditempuh dalam penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yaitu tahapan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan penelitian yang melitputi:  

survei 

Studi Pendahuluan 

Menemukan masalah 

Memilih metode 

penelitian 

Menentukan variabel dan sumber data 

Menyusun dan menguji Instrumen 

Melakukan Test Awal (pretest) 

Treatment Implementasi K3 dalam 

pembelajaran produktif 

Melakukan test akhir (post test) 

Analisis Data 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Feed back 

Kesimpulan 
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a. Mengobservasi sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian; 

b. Studi literature mengenai materi yang diajarkan dalam pembelajaran 

praktik produktif otomotif; 

c. Menetapkan standar kompotensi dasar serta pokok bahasan dan sub 

bahasan yang akan digunakan dalam penelitian; 

d. Menyususn rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar 

kompotensi dan kompotensi dasar serta indikator materi pembelajaran 

yang telah ditentukan; 

e. Mempersiapkan bahan ajar praktik berbasis K3 berdasarkan pada 

pokok bahasan dan sub pokok bahasan; 

f. Membuat kisi-kisi instrument; 

g. Membuat instrument penelitian berbentuk tes objektif; 

h. Membuat kunci jawaban; 

i. Melakukan uji coba instrument penelitian di luar kelas sampel; 

j. Menganalisis item-item soal dengan cara menguji validitas, reliabiltas, 

tingkat kesukaran, dan daya beda untuk mendapatkan instrument 

penelitian yang baik. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksaan yaitu mengumpulkan data melalui penyajian 

instrumen yang telah di uji validitas dan reabilitasnya, merekapitulasi data 

yang diperoleh, mengolah, menganalisis, dan dilanjutkan dengan 

interpretasi hasil penelitian. Pada tahap pelaksaan penelitian ini, peneliti 

terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini sekolah yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang sudah ada; 

b. Memberikan pretest; 

c. Melaksanakan pembelajaran menggunakan modul K3 dalam 

pembelajaran praktik kepada kelompok eksperimen selama 4 (empat) 

kali pertemuan. Secara lebih rinci pelaksanaan pada tiap pertemuan 

akan dijelaskan berikut ini : 
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1) Pertemuan Pertama  

Melaksanakan pembelajaran menggunakan modul K3 dalam 

pembelajaran praktik produktif dengan pokok bahasan pertemuan 

pertama tentang pengertian baterai; 

2) Pertemuan Kedua 

Melaksanakan pembelajaran menggunakan modul K3 dalam 

pembelajaran praktik produktif dengan pokok bahasan pertemuan 

kedua tentang cara merawat dan mengukur baterai; 

3) Pertemuan Ketiga 

Melaksanakan pembelajaran menggunakan modul K3 dalam 

pembelajaran praktik produktif dengan pokok bahasan pertemuan 

ketiga tentang mengidentifikasi sistem pengapian dan komponennya; 

4) Pertemuan Keempat 

Melaksanakan pembelajaran menggunakan modul K3 dalam 

pembelajaran praktik produktif dengan pokok bahasan pertemuan 

keempat tentang cara memperbaiki sistem pengapian dan 

komponennya;  

d. Melakukan posttest. 

3. Tahap Laporan 

Tahap penyusunan laporan merupakan tahap akhir berupa: 

a. Menganalisis dan mengolah data hasil penelitian; 

b. Pelaporan hasil penelitian.  


