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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sample Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi dalam penelitian ini adalah SMKN 1 Majalengka  yang 

beralamat di Jl. Tonjong-Pinangraja No.55 Majalengka. SMKN 1 Majalengka 

memiliki Kompetensi Keahlian yang beragam yaitu; Teknik Pemesinan, 

Teknik Gambar Bangunan, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Komputer 

Jaringan, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Penerbangan, Teknik 

Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena SMKN 1 Majalengka 

merupakan salah satu SMK unggulan dan SMK induk se-wilayah Majalengka, 

serta merupakan tempat tugas peneliti. Kompetensi Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor adalah Kompetensi Keahlian 

yang dikuasai oleh Peneliti. Sarana dan prasarana Kompetensi Teknik Sepeda 

Motor sudah memenuhi standar peralatan SMK bertaraf nasional (SSN) dan 

merupakan SMK eks-RSBI dengan peringkat akreditasi A. 

2. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2008:115). 

Penelitian ini populasinya adalah peserta didik kelas 11 kompetensi 

keahlian Teknik Sepeda Motor di SMKN 1 Majalengka yang sedang mengikuti 

mata pelajaran produktif semester genap sebanyak 2 kelas, yang terdiri dari 

kelas 11 TSMa berjumlah 33 peserta didik, kelas TSMb berjumlah 34 peserta 

didik. 
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3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Sampel dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang diamati. Pengambilan 

sampel harus dilakukan dengan baik sehingga memperoleh sampel (contoh) 

yang benar-benar dapat berfungsi sebagai (contoh), atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. 

Metode sensus dipilih karena di SMKN 1 Majalengka untuk Kompetensi 

Keahlian TSM kelas 11 hanya terdapat 2 kelas, yaitu hanya 11 TSMa dan 11 

TSMb. Semua siswa kelas 11 dilibatkan dalam penelitian ini. Pada penelitian 

ini dipilih dua kelas sampel, satu kelas eksperimen dan satu lagi kelas kontrol. 

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama 

pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Pemilihan yang 

dilakukan secara acak bisa dilakukan dengan cara mengundi "Cointoss". 
Setelah dilakukan pengundian dengan menggunakan mata uang logam 

"Cointoss" maka ditentukan kelas kontrol adalah Kelas 11 TSMa dan kelas 

ekperimen adalah Kelas 11 TSMb. 

 

B. Desain Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka desain penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 



85 
 

Dedi Purwadi, 2014 
PENINGKATAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TEACHING 
FACTORY 6 LANGKAH (TF-6M) PADA MATA PELAJARAN PRODUKTIF KOMPETENSI KEAHLIAN 
TEKNIK SEPEDA MOTOR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 
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eksperimen model pembelajaran TF-6M adalah sebagai berikut: 
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2. Menyusun rancangan penelitian dan memilih lokasi penelitian. 

3. Menetapkan materi dengan mempelajari KTSP pada Program Keahlian 

Teknik Sepeda Motor, menentukan kompetensi dan sub kompetensi 
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4. Membuat dan melakukan rancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan menggunakan model pembelajaran TF-6M yang akan dijadikan 

model pembelajaran dalam eksperimen. 

5. Menyusun instrumen penelitian. 

6. Melakukan uji instrumen penelitian untuk mendapatkan validitas dan 

reliabilitas soal.  

7. Melakukan eksperimen dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan sampel penelitian melalui tahapan berikut ini: 

1) Pre tes yang diberikan kepada dua kelas siswa yang merupakan 

sampel penelitian. 

2) Uji homogenitas kepada dua kelas berdasarkan hasil pre tes, apabila 

belum homogen maka harus dilakukan pertukaran sumber data. 

3) Dua kelas tersebut dibagi menjadi kelas yang menggunakan model 

pembelajaran TF-6M dan kelas lain dengan model pembelajaran 

ceramah dan praktikum. 

b. Mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan 

model pembelajaran TF-6M sesuai dengan sub kompetensi yang telah 

disesuaikan di kelas eksperimen, dan menggunakan model pembelajaran 

ceramah dan praktikum di kelas kontrol. 

c. Mengadakan pos tes di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

8. Analisa data untuk menguji hipotesis. 

9. Menyimpulkan hasil penelitian. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen. Wiersma & Jurs 

(2009:134) mengemukakan bahwa “experiment is something involved a new 

approach or procedure or new ingredients to see what the effect will be. In 

educational research the basic concept for an experiment is something tried to 
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determine its effect”. Metode ini digunakan dengan tujuan mengetahui sejauh 

mana efek dari penggunaan suatu model pembelajaran. 

Pengembangan pendekatan eksperimen dikhususkan pada Quasy Eksperimen 

Design. Menurut Arikunto (2010:125), Quasy eksperimen design adalah jenis 

eksperimen yang dianggap sudah baik karena sudah memenuhi persyaratan. 

Persyaratan tersebut adalah adanya kelompok lain yang tidak dikenai eksperimen 

dan ikut mendapatkan pengamatan. 

Jenis ekperimen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Nonequivalent 

Control Group Design. Desain ini „menempatkan subjek penelitian ke dalam dua 

kelompok kelas yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

yang tidak dipilih secara acak‟ (McMillan and Scumacher, 2006). Desain ini 

memiliki dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Salah satu dari kelas 

tersebut akan mendapatkan pembelajaran dengan Model TF-6M, sedangkan kelas 

yang lain akan mendapatkan pembelajaran dengan model ceramah dan praktikum. 

Sebelum mendapatkan model pembelajaran, kedua kelas tersebut diberikan tes 

awal dan setelah mendapatkan model pembelajaran akan diberikan tes akhir. 

Mekanisme penelitian dari ke dua kelas tersebut digambarkan dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

 

Kelas Tes awal Model Tes akhir 

Eksperimen TE
1
 YE

 
TE

2
 

Kontrol TK
1
 Yk

 
TK

2
 

 

Keterangan : 

TE
1
 : Tes awal yang diberikan pada kelompok eksperimen sebelum 

pembelajaran TF-6M 

TE
2
 : Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen setelah 

pembelajaran TF-6M 

TK
1
 : Tes awal yang diberikan pada kelompok kontrol sebelum 

pembelajaran model ceramah dan praktikum 

TK
2
 : Tes akhir yang diberikan pada kelompok kontrol setelah pembelajaran 

model ceramah dan praktikum 
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YE : Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran TF-6M 

YK : Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran model ceramah dan 

praktikum 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk menghindari berbagai penafsiran 

terhadap definisi yang digunakan dalam penelitian ini maka diberikan penjelasan 

beberapa istilah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: 

1. Prestasi belajar adalah keberhasilan yang dicapai siswa dalam bentuk nilai 

berupa angka setelah mengikuti proses pembelajaran dalam menyelesaikan 

ketuntasan belajar. Prestasi belajar yang dikaji dalam penelititan ini adalah 

aspek kognitif peserta didik, sedangkan asek keterampilan dan sikap 

dijabarkan pada variabel lainnya. Penilaian prestasi belajar meliputi penilaian 

kognitif peserta didik pada lima materi standar kompetensi yaitu; (a) 

memelihara baterai; (b) memperbaiki sistem bahan bakar bensin; (c) 

melakukan perbaikan sistem rem; (d) melaksanakan pekerjaan servis pada 

roda, ban dan rantai; (e) melakukan perbaikan pada rangkaian sistem 

kelistrikan. Data diambil melalui tes multiple choice yang dilakukan pada 

awal dan akhir proses pembelajaran kelas kontrol dan eksperimen. 

2. Soft Skill adalah seperangkat kemampuan yang mempengaruhi bagaimana 

seseorang berinteraksi dengan orang lain. Soft skill membuat komunikasi 

efektif, berpikir kreatif dan kristis, membangun tim, serta kemampuan lainnya 

yang terkait dengan kapasitas kepribadian individu. Soft skill pada penelitian 

ini adalah kemampuan yang di dibutuhkan seorang peserta didik yang sedang 

berperan sebagai seorang mekanik dan bertugas melaksanakan servis/tune-up 

sepeda motor. Aspek soft skill yang diteliti yaitu kemampuan intrapersonal 

yang berupa komunikasi pada saat; penerimaan order, kesanggupan 

mengerjakan order dan penyerahan hasil kerja. Data diambil dari observasi 

yang dilakukan pada kelas eksperimen pada awal dan akhir proses 

pembelajaran. 
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3. Hard skills adalah keterampilan kerja yang berhubungan dengan bidang 

keahlian dan berasal dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

ketrampilan teknis. Keterampilan kerja tersebut secara ilmu metodik masuk 

ke dalam ranah psikomotorik. Hard skill dalam penelitian ini adalah 

kemampuan peserta didik dalam melakukan servis ringan sepeda motor. 

Aspek hard skill yang diteliti meliputi; kemampuan analisis order, pengerjaan 

order, quality control. Data diambil dari observasi yang dilakukan pada kelas 

eksperimen pada awal dan akhir proses pembelajaran. 

4. Enterpreneurship adalah jiwa dan sikap yang tidak hanya dimilki oleh 

usahawan, akan tetapi dimilki oleh setiap orang yang berfikir kreatif dan 

bertindak inovatif baik kalangan usahawan maupun masyarakat umum seperti 

karyawan, pegawai pemerintah, mahasiswa, siswa dan guru. 

Entrepreuneurship dalam penelitian ini adalah sikap peserta didik yang 

memiliki karakter entrepreuneur (Yuyus dan Kartib, 2010) memiliki: (a) 

motivasi berprestasi,(b) orientasi ke depan, (c) kepemimpinan berwirausaha, 

(d) jaringan usaha, (e) serta memiliki sikap responsif dan kreatif dalam 

menghadapai perubahan. Data diambil melalui angket yang dilakukan pada 

awal dan akhir proses pembelajaran kelas kontrol dan eksperimen. 

5. Motivasi berprestasi adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk 

mencapai suatu keberhasilan ataupun keunggulan dengan mempertimbangkan 

standar yang harus dicapai baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik serta 

bertujuan untuk memperoleh nilai insentif kesuksesan. Motivasi berprestasi 

dalam penelitian ini meliputi harapan untuk sukses atau berhasil dan 

ketakutan akan kegagalan. Indikator harapan untuk sukses terdiri dari 

memiliki tanggung jawab pribadi dan menetapkan nilai yang akan dicapai 

atau standar keunggulan. Indikator ketakutan pada kegegelan terdiri dari; 

berusaha bekerja kreatif, berusaha mencapai cita-cita, melaksanakan tugas 

dengan seriu, melakukan kegiatan sebaik-baiknya dan mengadakan antisipasi. 

Data diambil melalui angket yang dilakukan pada awal dan akhir proses 

pembelajaran kelas kontrol dan eksperimen. 
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6. Persepsi suatu proses yang dimulai dari indera-indera yang dimiliki dan 

dipadukan dengan informasi-informasi terdahulu seseorang hingga terbentuk 

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan 

segala sesuatu dalam lingkungannya. Persepsi dalam penelitian ini adalah 

persepsi dari peserta didik terhadap pembelajaran yang menggunakan model 

model ceramah dan praktikum dengan peserta didik yang menggunakan 

model TF-6M. Data diambil melalui angket yang dilakukan pada awal dan 

akhir proses pembelajaran kelas kontrol dan eksperimen. 

Variabel merupakan objek utama dalam proses penelitian, sehingga suatu 

permasalahan dapat diidentifikasi dengan tepat untuk selanjutnya dianalisis. 

Sedangkan menurut Nana Sudjana (2009:11) mengemukakan bahwa “variabel 

adalah ciri atau karakteristik dari individu, objek, peristiwa yang nilainya bisa 

berubah-ubah”. Sejalan dengan pendapat tersebut, variabel merupakan gejala yang 

bervariasi, yang menjadi objek atau apa yang menjadi suatu pusat perhatian 

penelitian. Berdasarkan anggapan dasar dan hipotesis, maka ditentukan variabel 

untuk lebih memudahkan untuk menentukan jenis dan sumber data yang 

digunakan. 

Penulis mengambil judul yang mengandung enam variable, yaitu : 

 Variabel I   : prestasi belajar 

 Variabel 2  : soft skill 

 Variabel 3  : hard skill 

 Variabel 4  : entrepreuneurship  

 Variabel 5  : motivasi 

 Variabel 6  : persepsi 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimin Arikunto (2006:149) “Instrumen adalah alat pada 

waktu penelitian menggunakan sesuatu metode”. Berdasarkan pengertian diatas, 

maka dalam penelitian ini instrumen yang akan dibuat adalah meliputi pre tes dan 

post test. 
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Pre tes digunakan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum 

pelaksanaan pembelajaran kelas dengan menggunakan model pembelajaran TF-

6M dan yang menggunakan model pembelajaran model ceramah dan praktikum. 

Hasil pre test akan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas kemampuan 

peserta diklat antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pos tes digunakan untuk mengukur kemajuan dan membandingkan 

peningkatan pada kelompok penelitian setelah pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran TF-6M dan yang menggunakan model 

pembelajaran ceramah dan praktikum. Soal-soal yang digunakan pada pre tes 

sama dengan soal-soal yang ada pada pos tes.  

Instrumen dalam penelitian ini berupa: 

1. Alat tes kognitif.  

Alat tes kognitif dipergunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat 

penguasaan siswa tentang pengetahuan/prestasi belajar yang menjadi standar 

kompetensi mata pelajaran produktif yaitu mata pelajaran produktif Teknik 

Sepeda Motor kelas 11, yang terdiri dari; Memelihara baterai, Memperbaiki 

kerusakan pada sistem bahan bakar bensin, Melakukan servis pada roda, ban 

dan rantai. Memperbaiki kerusakan pada sistem kelistrikan dan instrumen. Alat 

tes ini juga dipergunakan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran dan efektivitas terhadap peningkatan kompetensi siswa dalam 

mata pelajaran produktif. Alat tes ini dikembangkan bersama oleh guru dengan 

peneliti,dengan harapan alat tes yang dikembangkan cukup valid dan lebih 

efektif mengungkapkan keberhasilan program pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sudjana dan Ibrahim (1989), yang menyatakan bahwa 

“penyusunan tes kompetensi buatan peneliti sebagai alat pengumpul data jauh 

lebih baik daripada tes baku atau sekedar mengumpulkan data sekunder dari 

dokumen hasil belajar yang telah ada”. Tes kognitif dilakukan pada uji coba 

maupun uji validasi sebelum siswa mengikuti pembelajaran (pre tes) dan 

setelah melaksanakan pembelajaran (pos tes). 

2. Pedoman observasi.  
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Pedoman observasi berupa format isian, dipergunakan untuk melihat atau 

mengamati dan mengukur perilaku belajar siswa dalam situasi nyata dan situasi 

buatan (Sudjana dan Ibrahim,1989). Format observasi untuk penilaian 

kompetensi siswa baik psikomotor maupun afektif yang selanjutnya disebut 

hard skill, memuat karakteristik pekerjaan, aspek dan bobot penilaian. 

Sedangkan format penilaian proses yang lain dipergunakan untuk 

mengobservasi siswa melakukan komunikasi selama siklus pembelajaran yang 

selanjutnya disebut soft skill. Format observasi yang lain adalah format untuk 

mengobservasi: (1) perubahan manajeman sekolah menjadi manajemen 

industri, (2) latihan berkomunikasi, dan (3) latihan menganalisis order. Ketiga 

kegiatan tersebut dilakukan pada tahap persiapan implementasi model. Hasil 

observasinya dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan implementasi 

model pembelajaran.    

3. Angket.  

Angket dipergunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai 

pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan dan lain-lain dari 

individu/responden melalui pertanyaan yang sengaja diajukan oleh peneliti 

(Sudjana dan Ibrahim, 1989:102). Angket khusus dipergunakan untuk 

menggali persepsi, motivasi berprestasi dan jiwa entrepreuneur siswa dengan 

model pembelajaran ceramah dan praktikum yang selama ini mereka jalani dan 

dengan model pembelajaran alternatif yang mereka alami selama pelaksanaan 

penelitian tersebut. 

4. Wawancara.  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui data dan langkah-langkah 

penerapan model teaching factory 6 langkah (TF-6M), prasyarat-prasarat 

penerapan, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta persepsi warga 

sekolah mengenai penerapan model ini. Wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak terstruktur, yaitu “wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan 

lengkap dengan alternatif jawabannya,” (Sugiyono, 2011:197). Pedoman 
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wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 

5. Dokumentasi 

Dokumen dan record digunakan utuk melengkapi keperluan penelitian. 

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong, (2002:161), dokumen digunakan 

karena merupakan sumber yang kaya, stabil dan mendorong serta berguna 

sebagai bukti untuk suatu pengujian. Data dokumen yang digunakan pada 

penelitian adalah foto-foto dan video yang memotret langkah-langkah 

penerapan model TF-6M. 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka instrumen 

atau alat penelitian harus valid dan reliable, oleh karena itu instrumen perlu diuji 

coba. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006:168) “Instrumen 

yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliable”. 

Sebelum dilakukan uji coba instrumen, instrumen tersebut dikonsultasikan 

terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Dari hasil bimbingan ada perbaikan 

dari beberapa butir soal diantaranya perbaikan penggunaan gambar serta revisi 

soal-soal yang dirasakan sulit untuk dimengerti oleh peserta diklat. Instrumen 

kemudian diserahkan kepada guru mata diklat untuk diberikan judgement tingkat 

kesukaran dan kesesuaiannya dengan materi yang diajarkan. Setelah direvisi dan 

disetujui guru mata diklat, dan untuk lebih meyakinkan maka instrumen tersebut 

diuji cobakan kepada siswa kelas 11 di SMK N 8 Bandung yang tidak termasuk 

kedalam kelompok sampel penelitian. Jumlah peserta diklat yang melakukan uji 

coba sebanyak 31 orang dari kelas 11 Teknik Sepeda Motor. 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen 

penelitian sebelum diputuskan untuk dijadikan sebagai alat pengumpul data 

penelitian. Dari hasil uji coba tes instrumen, dilakukan pengolahan data yang 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji taraf kesukaran dan uji daya pembeda. 

Hasil pengolahan data untuk uji coba instrumen adalah sebagai berikut: 
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1. Pengujian 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. Instrumen yang 

valid dapat mendeteksi dengan tepat apa yang seharusnya diukur. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:169) menjelaskan:  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap dari variabel yang diteliti secara tepat. 

 Untuk menguji validitas alat ukur maka harus dihitung korelasinya, yaitu 

dengan menggunakan Korelasi Product Moment dengan angka kasar : 

   

        

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 (Arikunto, 2006:271) 

Keterangan: 

xyr  = Koefisien korelasi 

 X  = Jumlah skor X 

Y  = Jumlah skor Y 

 XY  = Jumlah skor X  dan Y 

N = Jumlah responden 

Setelah harga koefisien korelasi ( rxy ) diperoleh, disubstitusikan ke rumus 

uji „t‟ yaitu : 

     (Sudjana, 1996:377) 

 

Keterangan :  

t = Nilai t hitung 

n = Banyaknya data/jumlah responden 

r  = Koefisiensi korelasi 

2

xy

yx
r1

2
r






n
t
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Instrumen dinyatakan valid apabila t hitung > t tabel dengan tingkat signifikansi 

0,05. Sedangkan untuk validitas konstruk menurut Arikunto (2003:138) sebuah 

tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang 

membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Uji validitas konstruksi 

pada penelitian ini terdiri dari uji daya beda (DP) dan taraf kesukaran (TK). 

 

 

Tabel 3.2. Tingkat Validitas 

 

Koefisien Korelasi (r) Tafsiran 

0,80  ≤  r < 1,00 Validitas sangat tinggi 

0,60  ≤  r < 0,80 Validitas tinggi 

0,40  ≤  r < 0,60 Validitas sedang 

0,20  ≤  r < 0,40 Validitas rendah 

0,00  ≤  r < 0,20 Validitas sangat rendah 

r < 0,00 Tidak valid 

(Sumber : Arikunto S, 2006:276) 

Intrumen yang dihitung validitasnya pada penelitian ini adalah; instrumen 

prestasi, instrumen entrepreuneurship dan instrumen motivasi. Instrumen soft skill 

dan hard skill digunakan metode validitas content dengan judgement expert, 

sedangkan variabel persepsi menggunakan instrumen yang sudah pernah 

digunakan. Setelah dilakukan  uji coba instrumen, kemudian dilakukan 

perhitungan. Hasil perhitungan menyatakan beberapa soal yang ada dalam 

instrumen tersebut tidak valid. Soal yang tidak valid tidak dipakai untuk proses 

pengujian pre test dan post test. Pengujian validitas butir soal disajikan lebih 

lengkap pada lampiran 1.  

2. Pengujian Reliabilitas  

Reliabilitas instrumen digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat 

ukur memberikan gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang 

kemampuan seseorang. Sesuai pendapat Arikunto (2003:90) bahwa reliabilitas 

adalah ketepatan suatu test apabila diteskan kepada subjek yang sama. 

Reliabilitas tes pada instrumen prestasi, entrepreuneurship dan motivasi 

pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Spearman-Brown 
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dengan teknik belah dua ganjil-genap. Adapun langkah-langkah yang digunakan 

adalah : 

1. Mengelompokkan skor butir soal bernomor ganjil sebagai belahan pertama 

dan skor butir soal bernomor genap sebagai belahan kedua. 

2. Mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan kedua dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar yang 

dikemukakan oleh Pearson, yaitu : 

   

        

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

     (Arikunto,2006:170) 

dimana: 

xyr  = Koefisien korelasi 

 X  = Jumlah skor X 

Y  = Jumlah skor Y 

 XY  = Jumlah skor X  dan Y 

N = Jumlah responden      

3. Menghitung indeks reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman-

Brown, yaitu : 

 r 11 = 











21
2

1

2
1

2
1

.1

..2

r

r
     (Arikunto,2006:180) 

dengan : 

r 11 : Reliabilitas instrumen 

r 
2

1
2

1 . : r xy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

instrumen. 

 

Besar koefisien reliabilitas diinterpretasikan untuk menyatakan kriteria 

reliabilitas. Menurut kriterianya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3. Tingkat Reliabilitas 

 

Koefisien Korelasi (r11) Tafsiran 
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0,80  < r11 ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,60  < r11 ≤ 0,80 Reliabilitas tinggi 

0,40  < r11 ≤ 0,60 Reliabilitas sedang 

0,20  < r11 ≤ 0,40 Reliabilitas rendah 

r11  ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

(J.P. Guilford dalam Avianti (2000:51) 

Hasil perhitungan menyatakan realibilitas dari instrumen prestasi, 

entreupreuneurship, motivasi berada pada tingkat realibilitas tinggi sampai sangat 

tingi. Intrumen memiliki realibilitas dari sedang sampai sangat tingi dapat dipakai 

untuk proses pengujian pre tes dan pos test. Pengujian realibilitas disajikan lebih 

lengkap pada lampiran 1. 

3. Daya Pembeda (DP) 

Perhitungan daya pembeda pada peneltian ini dilakukan hanya pada 

instrumen prestasi yang berbentuk pilihan ganda. Perhitungan ini dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan siswa yang pandai 

dan siswa yang kurang pandai berdasarkan kriteria tertentu, sebagaimana 

diungkapkan Arikunto (2002:211) bahwa ”daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”.  

Untuk kelompok kecil (kurang dari 100 orang), kelompok atas dan 

kelompok bawah diklasifikasikan dengan cara membagi seluruh peserta test 

menjadi 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. (Karno To, 1996:9). 

Untuk menghitung DP setiap item ini dapat menggunakan rumus berikut : 

A

BA

N

BB 
DP     (Karno To, 1996:10) 

Keterangan : 

DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

BA : Jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

BB : Jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

NA : Jumlah siswa pada salah satu kelompok  

Batas klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Tingkat Daya Pembeda 
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Rentang Daya Pembeda Kategori 

Negatif  <  DP  ≤ 0,09 Sangat buruk, harus dibuang 

0,01  <  DP  ≤ 0,19 Buruk, sebaiknya dibuang 

0,20  <  DP  ≤ 0,29 Agak baik, kemungkinan perlu direvisi 

0,30  <  DP  ≤ 0,49  Baik 

DP  > 0,50 Sangat baik 

        ( Karno To, 1996:10 ) 

Hasil perhitungan menyatakan tingkat daya pembeda dari instrumen 

prestasi berada pada tingkat buruk, agak baik, baik dan sangat baik. Intrumen 

yang memiliki daya pembeda sangat buruk sampai dengan buruk, tidak dipakai 

untuk proses pengujian pre test dan post test. Pengujian daya pembeda disajikan 

lebih lengkap pada lampiran 1. 

4. Taraf Kesukaran 

Perhitungan Taraf kesukaran (TK) butir tes pada penelitian ini dilakukan 

pada instrumen prestasi yang maknanya adalah peluang responden atau peserta tes 

untuk menjawab benar pada suatu butir soal. Untuk menghitung taraf  kesukaran 

butir soal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

N

N
TK B         (Karno To,1996:11) 

Keterangan : 

TK : taraf kesukaran satu butir soal tertentu 

NB : jumlah siswa yang menjawab benar pada butir itu 

N : jumlah seluruh siswa peserta test 

Kriteria tingkat kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Taraf Kesukaran 

 

Rentang Tk Kategori 

0,00 < TK ≤ 0,15 Sangat sukar, sebaiknya dibuang 

0,16 < TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 < TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 < TK ≤ 0,85 Mudah 

0,86 < TK ≤ 1,00 Sangat mudah, sebaiknya dibuang 
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(Sumber: Karno To, 1996:11) 

 

Menurut Ali (1992:86) menjelaskan bahwa soal dengan taraf kesukaran 

0,20-0,80 dianggap baik untuk kepentingan penelitian. Hasil perhitungan 

menyatakan taraf kesukaran dari instrumen prestasi berada pada tingkat sukar, 

sedang, mudah dan sangat mudah. Intrumen yang memiliki daya pembeda sangat 

sukar dan sangat mudah, tidak dipakai untuk proses pengujian pre test dan post 

test. Pengujian tingkat kesukaran instrumen prestasi disajikan lebih lengkap pada 

lampiran 1. 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam suatu penelitian, merupakan suatu bahan yang sangat 

diperlukan untuk dapat dianalisis. Untuk itu maka diperlukan suatu teknik 

pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:  

1. 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 sesuatu rangsangan 

tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis 

tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan 

mengamati dan mencatat. 

2. Studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data tertulis 

yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian, yaitu dengan membaca, 

menelaah, mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

3. Tes kompetensi yang dilakukan melalui pre tes (tes awal) dan pos tes (tes 

akhir) pada siswa. 

1. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang suatu 

kejadian, persoalan, dan penelitian diperlukan berbagai informasi yang 
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berguna untuk mengarahkan tercapainya penelitian dan untuk membuat 

solusi pemecahan persoalan. Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik 

yang berupa fakta ataupun angka. (Suharsimi Arikunto, 2006:118). 

2. Ada dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut 

Sudjana (1992:4) menyatakan bahwa, “Data kuantitatif adalah keterangan 

atau ilustrasi mengenai sesuatu hal yang berbentuk bilangan sedangkan 

data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas 

obyek yang dipelajari”. 

3. Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa kompetensi belajar siswa yang diambil dari hasil tes, baik pre tes 

maupun pos tes yang diberikan oleh peneliti tentang kompetensi Teknik 

Sepeda Motor pada siswa kelas 11 di SMKN 1 Majalengka tahun 

pembelajaran 2012/2013 dalam bentuk skor atau nilai. 

Pengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa instrumen, seperti: alat tes hasil belajar baik berupa 

alat tes kognitif, maupun format observasi penilaian psikomotor, afektif, dan 

angket. Alat tes hasil belajar baik berupa alat tes kognitif, maupun format 

observasi penilaian psikomotor dan afektif digunakan untuk mengukur 

kompetensi siswa. Angket digunakan untuk menggali data yang berkenaan 

dengan motivasi, entrepeuneurship dan persepsi siswa tetang model 

pembelajaran baik yang selama ini mereka jalani maupun model alternatif.  

1. Alat Pengumpul  Data 

Penelitian ini diawali dengan mengobservasi kondisi dan potensi SMK 

Negeri 1 Majalengka, sebagai sekolah yang dijadikan tempat penelitian 

pengembangan model pembelajaran mata pelajaran produktif. Dalam proses 

pengembangan model tersebut dilakukan evaluasi terhadap perkembangan 

kompetensi, motivasi belajar, jiwa entrepreuneurship serta persepsi dan 

perkembangan siswa lainnya.  
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Secara umum kebutuhan alat pengumpul data dilihat dari aspek-aspek 

yang ingin digali dapat digambarkan pada tabel dibawah ini dan format untuk 

teknik pemgambilan data terlampir dalam lampiran 1: 
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Tabel 3.6. Aspek yang Diteliti dan Teknik Pengambilan Data 

 

 

 

 

 

No Aspek yang Diteliti 
Teknik Pengambilan 

Data 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Prestasi belajar yang berupa alat tes kognitif 

untuk menguji kompetensi kognitif siswa dalam 

mata pelajaran Produktif berbentuk tes objektif.  

Soft Skill 

- Siswa berkomunikasi  baik dengan 

konsumen saat menerima pemberi order 

- Siswa menyatakan kesanggupan/ketidak 

sanggupan mengerjakan order 

- Siswa berkomunikasi baik dengan 

konsumen waktu menyerahkan hasil kerja 

/order 

Hard skill 

- Siwa menganalisis order 

- Siswa mengerjakan order:  

a. proses mengerjakan dan  b. hasil kerja 

- Siswa melakukan Quality Control 

Entrepreuneurship peserta didik sebelum dan 

sesudah model  program pembelajaran ceramah  

praktikum dan alternatif. 

Motivasi siswa peserta didik sebelum dan 

sesudah model  program pembelajaran ceramah 

praktikum dan alternatif. 

Persepsi tentang model pembelajaran  ceramah 

praktikum dan model  program pembelajaran 

alternatif. 

Pendukung dan penghambat penerapan Model 

TF-6M  

Test 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Angket 

 

 

Wawancara 
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H. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul. 

Secara garis besar, teknik analisis data menurut Suharsimi Arikunto (2006:235) 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Persiapan: 

 Kegiatan yang akan dilakukan pada persiapan adalah: 

a. Mengecek nama dan jumlah responden yang akan dites 

b. Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi dari soal tes yang 

akan diberikan. 

c. Menyebarkan soal tes kepada reponden. 

d. Memeriksa jumlah lembar jawaban tes yang telah diisi responden. 

e. Mengecek kelengkapan data kembali dan memeriksa isi dari soal tes 

yang akan diberikan. 

2. Tabulasi  

a. Memberi skor pada setiap item jawaban yang telah dijawab responden 

b. Menjumlah skor yang didapat dari setiap variabel. 

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

Langkah-langkah analisis data uji instrumen: 

1. Jika sampel berdistribusi homogen, maka data dilanjutkan dengan 

pengetesan tentang normalitas distribusi data. 

2. Jika datanya normal, maka dilanjutkan dengan uji „t‟ 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah data uji statistik adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menentukan sampel dari populasi dari 

dua kelas yang homogen. Uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan perangkat lunak SPSS 19.0. Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan uji Levene untuk menguji kesamaan ragam/variasi. Jika hasil 

pengujian diperoleh probabilitas p > 0.05 maka data tidak berbeda nyata.  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kondisi data apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Kondisi data berdistribusi normal menjadi syarat 

untuk menguji hipotesis menggunakan statistik parametrik, sedangkan data yang 
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tidak berdistribusi normal akan menggunakan statistik non parametris. Sudjana 

(1992: 151) menyatakan bahwa: 

Teori-teori menaksir dan menguji hipotesis berdasarkan asumsi bahwa 

populasi yang sedang diselidiki berdistribusi normal, jika ternyata populasi 

tidak berdistribusi normal, maka kesimpulan berdasarkan teori itu tidak 

berlaku. 

 

Uji normalitas menggunakan program SPSS 19.0 dengan uji Kolmogorov 

Smirnov berbantuan komputer. Hasil uji akan menunjukkan data terdistribusi 

normal atau tidak. Jika taraf signifikasi hasil perhitungan lebih besar dari taraf 

nyata maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. 

Perhitungan taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. 

3. Gain Ternormalisasi (N-Gain) 

Menyatakan gain (peningkatan) dalam hasil proses pembelajaran tidaklah 

mudah, dengan menggunakan gain absolut (selisih antara skor pretes dan postes) 

kurang dapat menjelaskan mana sebenarnya yang dikatakan gain tinggi dan mana 

yang dikatakan gain rendah. Misalnya, 2 siswa yang memiliki gain  dari 4 ke 6 

dan siswa yang memiliki gain dari 6 ke 8 dari suatu soal dengan nilai maksimal 8. 

Gain  absolut menyatakan bahwa kedua siswa memiliki gain yang sama. Secara 

logis seharusnya siswa kedua memiliki gain yang lebih tinggi dari siswa pertama. 

Hal ini karena usaha untuk meningkatkan dari 6 ke 8 (nilai maksimal) akan lebih 

berat daripada meningkatkan 4 ke 6. Menyikapi kondisi bahwa siswa yang 

memiliki gain absolut sama belum tentu memiliki gain hasil belajar yang sama. 

Meltzer (2002) mengembangkan sebuah alternatif untuk menjelaskan gain yang 

disebut gain ternormalisasi (normalize gain). Gain ternormalisasi (N-gain) 

diformulasikan dalam bentuk persamaan seperti dibawah ini: 

etesSkorIdealSkor

etesSkorPostesSkor
GainN

Pr

Pr




  

Kategori gain ternormalisasi disajikan pada tabel 3.7 
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Tabel 3.7. Kriteria Normalized Gain 

 

Skor N-Gain Kriteria Normalized Gain 

0,70 < N-Gain Tinggi 

0,30 < N-Gain< 0,70 Sedang 

N-Gain < 0,30 Rendah 

 (Hake dalam Meltzer 2002:4) 

4. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian didasarkan pada perbedaan kompetensi, yaitu data 

selisih nilai pre test dan post test. Menurut Sugiyono (2002:134), “untuk sampel 

independen (tidak berkorelasi) dengan jenis data interval, uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji t-test ”. Berdasarkan pertimbangan dalam memilih rumus t-

test, yaitu bila n1 ≠ n2, varians homogen, maka dapat digunakan rumus uji t-test. 

Pada pengolahan data ini, uji t dilakukan dengan program SPSS 19.0 

(Independent –Sample Test). Apabila nilai taraf signifikasi yang dihasilkan lebih 

kecil dari taraf nyata, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data yang 

dibandingkan tersebut berbeda secara signifikan.   

Apabila setelah dibandingkan kedua data tidak terdistribusi dengan 

normal, maka uji perbandingan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji 

Mann-Whitney. Pada pengolahan data ini, uji Mann-Whitney dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 19.0. Ketentuannya jika nilai taraf signifikasi yang 

dihasilkan lebih kecil dari taraf nyata 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kedua 

data yang dibandingkan tersebut berbeda secara signifikan. 

 


