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BAB III 

METODOLOGI 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Subang Jawa Barat, JI. 

Wera Km 05 Kecamatan Dangdeur Kabupaten Subang. Sampel penelitian ini 

yaitu peserta didik kelas XI tahun pelajaran 2012-2013 yang memilih Program 

Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman dan Hortikultura (APTN) kelas Mandiri. 

Alasan penulis memilih sampel penelitian di SMK Negeri 2 Subang karena 

merupakan salah satu sekolah di Jawa Barat yang mengembangkan Program 

Agribisnis Produksi Tanaman dan Hortikultura (APTN) kelas Mandiri, selain itu 

peneliti melaksanakan Praktik Pelatihan Profesi (PLP) di SMK Negeri 2 Subang 

Jawa Barat. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Berdasarkan metode penelitian yang dijelaskan di atas, untuk 

menyelaraskan metode tersebut dengan desain penelitian yang digunakan, maka 

desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design, 

yaitu penelitian dengan menggunakan desain penelitian pret test dan post test 

group eksperimen dan group kontrol yang tidak dipilih secara acak. 

Adapun desain penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Desain Nonequivalent Control Group Design 

Group/Kelas Pre test 
Perlakuan 

(Treatment) 
Post test 

Eksperimen Q1e Q2e Q1e 

Kontrol Q1k Q2k Q1k 

(Sugiyono, 2012: 116) 

Keterangan: 

Q1e =  Pret test yang akan diberikan pada kelas eksperimen 
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Q1k =  Pret test yang akan diberikan pada kelas kontrol  

Q2e =  Post test yang akan diberikan pada kelas eksperimen  

Q2k =  Post test yang akan diberikan pada kelas kontrol 

Q1e =  Pembelajaran dengan modul yang diberikan terhadap kelas eksperimen 

Q1k =  Pembelajaran tanpa modul yang diberikan terhadap kelas kontrol 

Berdasarkan desain penelitian pada tabel 2.1, penelitian ini dilakukan pada 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan 

penerapan pendekatan individual learning yaitu dengan menggunakan modul dan 

kelompok kontrol dengan tanpa menggunakan modul.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengetahui suatu objek dalam 

suatu penelitian. Dimana metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari suatu penelitian yang dilakukan. Sugiyono (2007: 72) 

berpendapat bahwa “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Sehubungan 

dengan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian yang penulis lakukan 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari penerapan pendekatan 

individual learning dengan menggunakan modul dalam proses pembelajaran, 

dimana penerapan tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta 

didik antara kelompok yang menggunakan sistem pembelajaran menggunakan 

modul dengan sistem pembelajaran tanpa menggunakan modul pada standar 

kompetensi mengendalikan hama tanaman. 

Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan motode eksperimen semu (Quasi Eksperimental Design). 

Menurut Sugiyono (2012: 114), bentuk desain ini merupakan pengembangan dari 

true eksperimental design, yang sulit dilaksanakan. “Desain ini mempunyai 

kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen”. Prosedur 

penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan tindakan  

Langkah-langkah perencanaan tindakan yang disusun oleh peneliti meliputi 

kegiatan sebagai beikut:  

1) Permohonan izin kepada kepala sekolah dan guru kelas 

2) Mengadakan penelitian awal untuk mempeoleh data 

3) Memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang dianggap lebih efektif untuk 

pencapaian indikator   

4) Menyusun rencana pembelajaran dengan penerapan pendekatan individual 

learning dengan menggunakan modul 

5) Menyiapkan instumen pengumpul data untuk digunakan dalam pelaksanaan 

tindakan 

 

b. Pelaksanaan tindakan  

1) Tahap pertama memberikan tes awal (pret test) pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, untuk mengetahui hasil belajar peseta didik sebelum pembelajaran 

pada standar kompetensi mengendalikan hama tanaman 

2) Memberikan perlakuan (treatment) dengan melaksanakan poses pembelajaran 

pada kelas ekspeimen pendekatan individual leanring dengan modul dan pada 

kelas kontrol pembelajaran tanpa modul 

3) Memberikan tes akhir (post test) pada kelas kontrol dan eksperimen untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik atau prestasi peserta didik setelah 

pembelajaran standar kompetensi mengendalikan hama tanaman. Apabila 

tujuan pembelajaran belum tercapai pada siklus pertama, maka dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

 

c. Analisis data 

Dalam tahap ini peneliti akan menganalisa data untuk menghitung nilai N-

Gain berdasakan hasil pret test dan post test pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Berdasarkan nilai N-Gain maka akan dilihat perbedaan peningkatan 

hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang 

kemudian akan menunjukan tingkat pencapaian penerapan pendekatan individual 

learning dengan modul pada standar kompetensi mengendalikan hama tanaman. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Arikunto (2006: 118) menyatakan bahwa “Variabel adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu perhatian”. Sedangkan 

menurut sugiyono (2012: 60) menyatakan bahwa “Variabel dapat definisikan 

sebagai atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu 

orang dengan orang lain atau satu dengan objek yang lain. 

Adapun variabel–variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel eksperimen : pembelajaran individual learning dengan 

menggunakan modul 

2. Variabel kontrol : pembelajaran tanpa menggunakan modul 

 

3.5 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian dibuat untuk memperjelas langkah atau alur 

penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan kerangka penelitian sebagai 

tahapan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Menurut Sugiyono (2012: 66) 

menjelaskan bahwa: 

Paradigma penelitian merupakan pola berpikir yang menunjukkan 

hubungan variabel yang akan diteliti yang sekaligus jenis dan jumlah rumusan 

masalah yang akan dijawab penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan 

hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. 

 

Berdasarkan pendapat uraian di atas, maka penulis menggambarkan 

paradigma penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Skema Paradigma Penelitian 

 

3.6 Data dan sumber data 

1. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa nilai hasil pre test 

dan post test yang bersumber dari peserta didik kelas XI mandiri Program 

Keahlian Agibisnis Poduksi Tanaman dan Hotikultura (APTN) SMK Negeri 2 

Subang Jawa Barat Tahun Ajaran 2012/2013 sebagai objek penelitian. 

2. Sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2006: 129). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data internal 

Siswa/Peserta 

Didik 

Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen   

Kemampuan Awal (Pret test)   Kemampuan Awal (Pret test)   

 

Pembelajaran Tanpa 

Menggunakan Modul 

Pembelajaran 

Menggunakan Modul 

(Perlakuan) 

Hasil Belajar 

(Post test) 
Hasil Belajar 

(Post test) 

Analisis   

Hasil 
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yang bersumber dari peserta didik sendiri yaitu siswa-siswi kelas XI mandiri 

Program Keahlian APTN SMK Negeri 2 Subang Jawa Barat.  

 

3.7 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau totalitas kelompok 

subjek baik manusia, gejala, nilai, benda-benda atau peristiwa yang menjadi 

sumber data untuk penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 173). Dari pengertian 

tersebut populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas XI mandiri Program Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman dan 

Hortikultura (APTN) SMK Negeri 2 Subang Jawa Barat yang terdiri dari 2 kelas 

yang berjumlah 50 orang. 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 

174). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel total. Dari 

seluruh peserta didik kelas X1 mandiri APTN sebanyak 2 kelas yang berjumlah 

50 siswa, 23 siswa untuk kelas eksperimen dan 27 siswa untuk kelas kontrol. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempeoleh data yang valid maka digunakan bebeapa metode 

pengumpulan data yang dianggap tepat dan sesuai dengan permasalahan. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai beikut: 

1. Tes Tertulis 

Hasil pengukuran dalam tes biasanya berupa data kuantitatif bisa pula 

berupa data kualitatif. Tes hasil belajar yang dilakukan adalah pre test (tes awal) 

dan post test (tes akhir) pada peserta didik atau siswa. 

2. Metode Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data digunakan dalam rangka 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa 

secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan 

tertentu yang diinginkan, atau studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan 

atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan mengamati dan mencatat. 
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Metode observasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

langsung, yang berupa pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

gejala-gejala yang diselidiki dalam situasi yang sebenarnya, yaitu pengamatan 

terhadap proses pembelajaran penerapan pendekatan individual leaning dengan 

menggunakan modul dan pembelajaan tanpa menggunakan modul.  

 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada data yang dikumpulkan merupakan alat bantu 

yang digunakan peneliti pada saat pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2012: 

148), “Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati”. Berdasarkan pengertian di atas, maka digunakan 

instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes terdiri dari dua komponen yaitu pret test dan post test. Pret test 

diberikan pada kelompok eksperimen dan kontrol untuk mengukur kemampuan 

dari masing-masing kelompok dan diberikan sebelum pembelajaran dilakukan, 

sedangkan post test digunakan untuk menggali kemajuan hasil belajar peserta 

didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dilakukan proses 

pembelajaran pada standar kompetensi mengendalikan hama tanaman. 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman ketika melakukan 

pengamatan secara langsung (observasi) untuk mendapatkan data yang akurat di 

lapangan. Lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik kelas XI mandiri. 

 

3.10  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara pengolahan data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis  

data statistik inferensial. Berikut langkah–langkah dalam mengolah data 

penelitian. 
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1. Uji Validitas 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian semestinya diuji kelayakan 

untuk dapat digunakan. Dalam penelitian ini, pencapaian validitas instrumen 

melalui beberapa langkah  yaitu: 

1) Pembuatan kisi-kisi soal 

2) Melakukan uji judgement oleh guu mata diklat mengendalikan hama tanaman 

3) Melakukan uji validitas 

Validitas instrumen penelitian adalah ketepatan dari suatu instrumen 

penelitian atau alat pengukur terhadap konsep yang akan diukur, sehingga 

instrumen ini akan mempunyai kevalidan dengan taraf yang baik. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahib mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap dari variabel yang diteliti 

secara tepat dan mampu mengukur apa yang diinginkan. Nilai validitas dapat 

ditentukan dengan menentukan koefisien produk momen yaitu dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

    
      (  )  (  )

√( (   )  (   ))( (   )  (   ))

 

Keterangan: 

rxy =  Koefisien korelasi (korelasi validitas) 

N =  Banyaknya subjek 

∑X =  Jumlah skor setiap butir soal (yang benar)  

∑X
2
 = Jumlah kuadrat skor butir soal(yang benar) 

∑Y =  Jumlah skor total 

∑Y
2
 = Jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2007: 72) 
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Berikut kriteria validitas acuan yang digunakan yaitu: 

Tabel 2.2 

Interpretasi Validitas Instrumen Tes 

Koefisien Korelasi Kriteria Validasi 

0,80 ≤ rxy < 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 ≤ rxy < 0,80 Tinggi  

0,40 ≤ rxy< 0,60 Cukup  

0,20 ≤ rxy< 0,40 Rendah  

0,00 ≤ rxy< 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2007: 75) 

Setelah didapat nilai rxy, selanjutnya diuji tingkat signifikansinya dengan 

rumus dengan taraf signifikansi 0.05 dan derajat kebebasan n-1. Hasil 

uji coba instrumen, kemudian dilakukan perhitungan.  

Hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa semua soal yang 

diajukan digunakan. Adapun hasil uji validitas sebanyak 30 soal memiliki 

kevalidan sangat tinggi satu butir soal, tinggi 4 butir soal, cukup 15 butir soal, 

rendah satu butir soal dan sangat rendah 9 butir soal.   

 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu intrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. (Arikunto, 2010: 221). 

Rumus yang digunakan adalah dengan spearmen brown yaitu : 

r11= 
    

     
 

Keterangan : 

r11 =  Reabilitas  

rxy =  Indeks korelasi antara dua belahan instrumen 

(Arikunto, 2007: 93) 

Reliabilitas adalah keajegan atau ketetapan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 
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yang tetap. Selanjutnya koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan 

dengan menggunakan klasifikasi koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 2.3  

Kriteria Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Derajat Reliabilitas 

r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤  r11 < 0,40 Rendah  

0,40 ≤  r11 < 0,70 Sedang  

0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi  

0,90 ≤ r11 < 1,00 Sangat Tinggi 

Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa semua soal yang 

diajukan digunakan. Adapun hasil uji reliabilitas didapatkan 0,41 termasuk dalm 

kategori sangat tinggi, sementara sebanyak rtabel sebesar 0,258. Berdasarkan uji 

reabilitas, maka dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel, 

dimana r11 soal (0,41) > rtabel (0,258).  

 

3. Indeks Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran menyatakan sukar atau mudahnya sebuah soal. Tes 

yang baik adalah tes yang mempunyai taraf kesukaran tertentu, sesuai dengan 

karakteristik peserta tes. Rumus yang digunakan untuk mengetahui indeks 

kesukaran tiap butir soal adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

P =  Tingkat kesukaran 

B =  Banyaknya peserta didik yang menjawab benar 

JS =  Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

(Arikunto, 2007: 208) 

Untuk mengetahui interpretasi indeks kesukaran tiap butir soal yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

No. Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Klasifikasi  

1. 0,00 < TK≤ 0,30 Sukar 

2. 0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang  

3. 0,70 < TK ≤ 1,00 Mudah   

 (Arikunto, 2007: 210) 

 
 

Makin rendah nilai TK suatu soal, makin sukar soal tersebut. Tingkat 

kesukaran suatu soal dikatakan baik jika nilai TK yang diperoleh dari soal tersebut 

sekitar 0,5 atau 50%. Umumnya dapat dikatakan soal-soal yang mempunyai nilai 

TK < 0,10 adalah soal-soal yang sukar dan soal-soal yang mempunyai nilai TK > 

0,90 adalah soal-soal yang terlampau mudah. 

Hasil uji reliabilitas kesukaran instumen bahwa butir soal dengan taraf 

kesukaran berkategoi mudah sebanyak tiga butir soal. Adapun hasil uji tingkat 

kesukaran berkategori sedang sebanyak 27 butir soal.   

 

4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda suatu soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk menentukan 

indeks diskriminasi adalah: 

 

Keterangan: 

D =  Daya pembeda soal 

Ja =  Banyaknya peserta kelompok atas  

Jb =  Banyaknya peserta kelompok bawah  

Ba =  Banyaknya peserta kelompok atasyang menjawab soal dengan benar 

Bb =  Banyaknya peserta kelompok atasyang menjawab soal dengan benar 

Pa =  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

Pb =  Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arinto, 2007: 214) 
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Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda sebagai acuan untuk 

mengklasifikasikan data hasil penelitian, maka digunakan kriteria seperti pada 

tabel 2.5 sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Klasifikasi Daya Pembeda 

No. Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Klasifikasi  

1. 0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

2. 0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup  

3. 0,40 < DP ≤ 0,70 Baik  

4. 0,70 < DP ≤ 1,00 Baik Sekali 

Arikunto (2006, 218) 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda, butir soal dengan daya beda 

berkategori baik sekali sebanyak satu soal atau 3%. Butir soal yang berkategori 

baik sebanyak 13 soal atau 43%, butir soal yang berkategori cukup sebanyak 7 

soal atau 23%. Butir soal yang berkategori jelek sebanyak tiga soal atau 10%, dan 

butir soal yang berkategori tidak baik sebanyak 6 soal atau 20%. 

 

3.11   Pengolahan Data Hasil Tes 

1. Mencari nilai rata rata kelas dengan rumus 

  
  

 
 

Keterangan : 

M  =  Mean, angka rata – rata 

x =  Nilai data 

n =  Jumlah data 

(Saputra, 2007: 14) 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan, untuk mengetahui bahwa kedua kelas (kelas 

eksperimen dan kelas kontrol) memiliki varian yang sama atau penguasaan yang  

homogen. Rumus yang digunakan: 
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Keterangan : 

Vb =  Varians (sd)  yang lebih besar 

Vk  =  Varians (sd)  yang lebih kecil 

(Arikunto, 2008: 178) 

 

3. Menghitung Nilai Normal Gain (Peningkatan) 

N-Gain adalah adalah normalisasi gain yang diperoleh dari hasil pret test 

dan post test, perhitungan nilai rata-rata N-Gain tersebut akan dilihat hasil 

penerapan pendekatan individual learning yaitu dengan menggunakan modul 

dalam meningkatkan prestasi belajar pada standar kompetensi mengendalikan 

hama tanaman. Pengujian ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

               
                               

                              
 

Keterangan: 

Normal Gain (g)   =  Gain skor ternormalisasi 

Post test  =  Skor hasil post test 

Pre test  =  Skor hasil pret test 

Skor maksimum   =  Skor tertinggi 

 Menurut Hake (1999), tingkat perolehan gain skor ternormalisasi 

dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu: 

Rentang Tinggi Klasifikasi 

g ≥ 0,70 Tinggi  

g ≤ 0,70 (g) < 0,3 Sedang 

g < 0,3 Rendah  

 (Hake, 1999) 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah suatu penelitian itu 

hipotesisnya dapat diterima atau ditolak. Hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian 

ini yaitu terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas perlakuan 

yaitu kelas yang menerapkan pembelajaran pendekatan individual learning 
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dengan menggunakan modul dan kelas kontrol yaitu kelas yang menerapkan 

pembelajaran tanpa modul pada standar kompetensi mengendalikan hama 

tanaman. Untuk mengetahui apakah hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini 

diterima atau tidak, maka dilakukan uji hipotesis menggunakan t-test. 

Rumus t-test yang digunakan yaitu dengan menggunakan polled varian. 

Derajat kebebasannya (dk) = ni + n2 - 2. Rumus t-test yaitu sebagai berikut: 

  
       

√
(    )     (    )   

       
(
 
  
 
 
  
)

 

Keterangan: 

X1 =  Rata-rata nilai kelompok eksperimen  

X2 =  Rata-rata nilai kelompok kontrol  

S1
2
 =  Varian kelompok eksperimen 

S2
2
 =  Varian kelompok kontrol 

n1 =  Jumlah data kelas eksperimen 

n2 =  Jumlah data kelas kontrol  

(Sugiyono, 2012: 273) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menentukan signifikan perbedaan 

dua variabel dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika thitung > ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Jika thitung < ttabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima 

 

 

 


