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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Subang, Jl. Wera Km 05 Kecamatan 

Dangdeur Kabupaten Subang. Subjek penelitian  dalam studi pelaksanan unit 

produksi adalah guru produktif/ teknisi lapangan, peserta didik yang terlibat dalam 

kegiatan unit produksi pemijahan ikan mas pada program keahlian Agribisnis 

Produksi Sumber Daya Perairan (APSDP). 

B. Variabel penelitian  

 Dalam penelitian ini yaitu terdapat satu  variabel  yaitu variabel tunggal 

yaitu efektivitas pelaksanaan kegiatan unit produksi di SMKN 2 Subang pada 

program keahlian Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan (APSDP). 

Aspek yang akan dinilai adalah : 

1. Pelaksanaan unit produksi pemijahan ikan serta aktivitas guru/teknisi 

lapangan dengan diterapkan model pembelajaran unit produksi. 

2. Pelaksnanaan unit produksi pemijahan ikan serta keterampilan peserta 

didik setelah diterapkan pembelajaran unit produksi. 

 

C. Definisi Operasional  

1. Kegiatan unit produksi 

Unit produksi merupakan suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan di 

dalam sekolah dan bersifat bisnis (profit oriented) serta dilakukan oleh warga 

sekolah seperti kepala sekolah, ketua jurusan/program, guru, dan peserta didik  

dengan memberdayakan sumber daya sekolah yang dimiliki serta dikelolah secara 
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profesional. Penelitian ini hanya melihat kegiatan unit produksi budidaya 

perikanan yang difokuskan pada kegiatan  pada  pemijahan ikan mas. 

 

2. Keterampilan siswa  

Dalam penelitian ini sebagai suatu acuan dengan menerapkan model 

pembelajaran unit produksi diharapkan keterampilan siswa memiliki kemampuan 

diantaranya siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri, 

berbuat sendiri akan mengembang seluruh aspek pribadi siswa integral, 

memumpuk kerja sama harmonis dikalangan siswa, para siswa bekerja menurut 

minat dan kemampuan sendiri. Pengalaman langsung merupakan pengalaman 

yang diperoleh siswa sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Siswa merasakan sendiri, 

mengalami sendiri segala sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. 

siswa berhubungan  langsung dengan yang hendak di pelajari tanpa menggunakan 

perantara. pengalaman langsung inilah maka ada kecenderungan hasil yang 

diperoleh siswa menjadi konkret sehingga memiliki ketepatan yang tinggi. Belajar 

bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. belajar adalah berbuat 

memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapakan.  

3. Hasil belajar  

Menurut Benyamin S. Bloom, (1956) hasil belajar dapat dikelompokan ke dalam 

tiga domain, yaitu kognitif, afektif  dan psikomotor. setiap domain disusun  

menjadi beberap jenjang  kemampuan, mulai dari hal yang sederhana  sampai 

dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkrit  sampai dengan hal yang 

abstrak. adapun rincian domain tersebut adalah  sebagai berikut : 
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a. Domain kognitif (cognitive domain).  Domain ini memiliki enam jenjang   

kemampuan, yaitu: 

1) Pengetahuan (knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 

didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip fakta 

atau istilah tanpa harus mengerti  atau dapat menggunakannya. 

2) Pemahaman (comprehension), yaitu jejang kemampuan yang menuntut 

peserta didik  untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru dan dapat memanfaatkan  tanpa harus mehubungkan 

dengan hal-hal yang lain. 

3) Penerapan  (application), yaitu jejang kemampuan yang menuntut  peserta 

didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode, prinsip, dan 

teori teori dalam situasi baru dan konkret. 

4) Analisis (analysis) yaitu jejang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsure-

unsur tau komponen pembentukanya. 

5) Sintensis (synthesis) yaitu jejang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk  menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan 

berbagai faktor. 

6) Evaluasi (evalution) yaitu jejang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk  dapat mengevaluasi atau situasi, keadaan pernyataan atau konsep  

berdasarkan kriteria tertentu. 

b. Domain afektif ( afektive domain) yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke 

arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar  tentang  
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nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap  sehingga menjadi bagian dari 

dirinya dalam membentuk nilai dan tingkah laku. Domain afektif terdiri atas 

beberapa jenjang kemampuan yaitu : 

1) Kemauan menerima (receving), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk peka terhadap eksistensi  fenomena  atau rangsangan 

tertentu. 

2) Kemauan menanggapi atau menjawab (responding) yaitu jenjang 

kemampuan yang menuntut  peserta didik untuk tidak hanya peka pada 

suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. 

3) Menilai (valuing) yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk menilai suatu objek, fenomena tingakah laku tertentu secara 

konsisten. 

4) Organisai (organization) yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 

didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, 

membentuk suatu sistem nilai. 

c. Domain psikomotor ( psychomotor domain) yaitu jenjang kemampuan peserta 

didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh  atau bagian-bagiannya, mulai dari 

gerakan gerakan sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Domain 

psikomotor terdiri atas jejang kemampuan yaitu : 

1) Muscular or motor skill, meliputi: mempertontonkan gerak, menunjukan 

hasil, melompat, menggerakan, menampilkan 

2) Manipulation of materials or objects, meliputi : mereparasi menyusun, 

membersikan, menggeser, memindahkan, membentuk. 
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3) Neuromusculur coordination, meliputi: mengamati, menerapkan, 

menghubungkan, menarik dan menggunakan. 

  

D. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif  yang 

bertujuan unutuk memperoleh informasi dalam pelaksanaan   program unit 

produksi yang dilaksanakan pada SMKN 2 subang. Metode yang digunakan untuk 

memperolah data yang sebagaimana yang diinginkan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan menggunakan  metode wawancara, serta observasi di lokasi penelitian 

untuk mengingat karateristik variabel peneliti yang bersifat ingin mengetahui dan 

memperoleh informasi terhadap pelaksanaan pembelajaran unit produksi 

pemijahan ikan mas, dengan menggunakan metode  ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan unit produksi  pemijahan ikan mas 

Kelas Mandiri di Program Studi Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan SMK 

Negeri 2 Subang.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi dalam 

penelitian ini antara lain:  

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk menghimpun data aktivitas/teknisi 

lapangan tentang pelaksanaan, unit produksi pemijahan ikan mas. untuk 

memperoleh data yang valid dan akurat, pengumpulan data akan dilakukan 
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melalui wawancara mendalam (indepth interview), hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari 

informan. wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (key 

informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

kegiatan unit produksi pemijahan ikan mas yang dilakukan oleh siswa, adapun 

pihak-pihak yang akan menjadi target wawancara yaitu: 

a.  Guru mata pelajaran produktif Program Studi APSDP 

b.  Tekniksi lapangan 

 

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan 

kegiatan unit produksi pemijahan ikan mas. teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penilaian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak telalu besar 

(Sugiyono, 2010: 203). observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

mengamati siswa yang sedang melaksanakan kegiatan unit produksi pemijahan 

ikan mas. 
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F. Teknik Pengolahan Data  

1. Obsevasi keterampilan siswa  

Pengolahan data untuk mengukur keterampilan siswa yaitu dengan cara 

menghitung persentase tiap keterampilan siswa. Keterampilan siswa yang 

dimaksud adalah keterampilan dalam pembelajaran dengan diterapkan model 

pembelajaran unit produksi.  

Adapun langkah pengolahan data lembar obsevasi keterampilan siswa yang 

dilakukan peneliti adalah sebagia berikut:  

1) Menghitung jumlah setiap jenis keterampilan siswa yang dinilai 

2)  menghitung  presentasi nilai keterampilan siswa dengan menggunakan 

rumus  

    keterampilan =   nilai atau skor yang diperoleh siswa  x 100 % 

                           skor maksimal dari aspek yang diharapkan             

Persentase skor butir yang telah diperoleh, selanjutnya dimasukkan dalam 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 1. kategori keterampilan siswa 

Skor Rata-rata kategori 

4 76 – 100 sangat baik 

3 56 – 75 baik 

2 40 – 55 kurang 

1 0 - 40 sangat kurang 
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2. Pengolahan data lembar aktivitas guru 

Data aktivitas guru/teknisi lapangan saat melakukan kegiatan belajar  

mengajar  menggunakan model pembelajaran unit produksi akan diolah  secara 

kualitatif menggunakan lembaran wawancara. Hasil wawancara akan ditarik  

kesimpulan  bagaimana aktivitas guru dan teknisi lapangan dengan  penerapan 

model pembelajaran unit produksi 

 


