
   

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 dikatakan 

bahwa pendidikan dasar dituntut untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan 

mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan 

menengah. Merujuk pada rumusan tujuan di atas, program pendidikan dasar sembilan 

tahun paling tidak membawa tiga sasaran utama, yakni: (1) persiapan menuju jenjang 

pendidikan menengah; (2) persiapan untuk hidup dalam masyarakat ; dan (3) untuk 

bekerja guna mencari nafkah, bagi mereka yang tidak melanjutkan. Dengan ketiga 

sasaran tersebut, maka pendidikan dasar dapat turut membantu meningkatkan martabat 

dan kualitas kehidupan peserta didik. 

 Dalam aspek kualitas, penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia masih 

dihadapkan pada kesenjangan atau disparitas kualitas dan perolehan hasil pendidikan. 

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah, mengungkapkan bahwa “kesenjangan kualitas pendidikan dasar begitu luas 

dan kenyataan ini berkaitan dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, dan lokasi 

geografis (Depdikbud, 1997:12). Oleh karena itu, arah pendidikan nasional sampai saat 

ini mengamanatkan pentingnya pemerataan kesempatan memperoleh layanan 

pendidikan (equality for education opportunity). 

 Seiring dengan sasaran pendidikan dasar sebagaimana disebutkan di atas, 

kenyataannya dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini masih ada kecenderungan 

kurang merata, khususnya pendidikan tingkat SMP ke atas. Penyebabnya adalah tidak 

seimbangnya lulusan sekolah dasar dengan banyaknya gedung sekolah pada tingkat 

SMP yang mengakibatkan tidak tertampungnya lulusan Sekolah Dasar di jenjang SMP, 

khususnya di daerah terpencil. 
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Melihat kondisi tersebut, dikhawatirkan program pemerintahan tentang wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak tercapai secara maksimal. Salah satu upaya yang 

di lakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah melalui  pendidikan kesetaraan pada 

jalur pendidikan non formal yaitu program Paket  B  Setara SMP. khususnya di daerah 

terpencil, keterbatasan sosial, ekonomi, waktu kesempatan, geografi dan atau usia. 

 Model pembelajaran yang dikembangkan di Paket B dilaksanakan dengan tiga 

sistem pembelajaran. Pertama, dilaksanakan dalam sistem belajar tatap muka yang 

dilaksanakan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan fasilitator belajar 

oleh tutor. Kedua, dilaksanakan dalam sistem belajar mandiri dan ketiga belajar 

kelompok/modulan yang dilaksanakan di Tempat peserta didik secara bergilir  dengan 

fasilitator tutor sebaya. (Dirjen PLSP, 2005: 1). 

 Bahan pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik Paket B menggunakan 

modul khusus diperuntukan untuk Paket B yang telah disetarakan dengan materi 

SMP/MTs pada umumnya. Salah satu karakteristik utama dari sistem pembelajaran di 

Paket B setara SMP, adalah menuntut kemandirian peserta didik dalam belajar. 

Implikasinya bahwa peserta didik lebih dituntut untuk memiliki kematangan psikologis 

antara lain kesiapan mental untuk belajar mandiri, motivasi belajar tinggi, serta  minat 

untuk menyelesaikan tugas-tugas pelajaran secara mandiri. 

 Gambaran tentang karakteristik pembelajaran di Paket B sebagaimana dijelaskan 

di atas, sesungguhnya menjadi persoalan tersendiri apabila dikaitkan dengan kondisi 

peserta didik pada umumnya. Input peserta didik Paket B, pada umumnya berasal dari 

keluarga dengan status Sosial Ekonomi yang kurang, pendidikan orang tua dan 

lingkungan yang kurang mendukung yang akibatnya memberikan dampak terhadap 

rendahnya motivasi belajar, orientasi belajar yang rendah, sementara tuntutan belajar Di 

Paket B, membutuhkan dukungan yang kuat, baik dari peserta didik sendiri maupun dari 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 

“Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa: (a) perencanaan program 
bimbingan dan konseling didasarkan pada hasil analisis kebutuhan peserta didik, 
bersifat fleksibel, faktual, berkesinambungan dan berdasarkan skala prioritas; (b) 
pengorganisasian program bimbingan dan konseling belum berjalan baik dengan 
indikasi masih terjadinya overlaping dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 
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konseling; (c) pelaksanaan program bimbingan dan konseling menggunakan  
pola 17 dan pengadministrasiannya belum efektif; dan (d) pengawasan terhadap 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling dilakukan oleh kepala madrasah 
dan pengawas bidang bimbingan dan konseling dari Dinas Pendidikan”. 

“Sedangkan hasil penelitian terdahulu lainnya, yang berhubungan dengan 

program bimbingan dan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar dinyatakan” 

1. Untuk mendapatkan keyakinan empiris mengenai validitas dan relevansi 
substansi program bimbingan ini menumbuhkan motivasi belajar mandiri pada 
siswa, maka dalam tahap berikutnya dapat dilakukan uji lapangan tentang 
efektivitas program bimbingan yang dirumuskan. 

2. Implementasi program bimbingan ini mempersyartakan adanya kerjasama antara 
guru BK dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan SMP Terbuka. 
Disisi lain dukungan kebijakan pengelola SMP Terbuka  dan sumber daya 
manusia (guru pamong dan guru bina serta orang tua) dipandang belum 
memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan fungsi bimbingan. 

3. Profil motivasi belajar mandiri siswa SMP Terbuka tidak merata pada setiap 
aspeknya. ( Hasil Penelitian di SMP Terbuka Kandang Haur Indramayu oleh 
Hasan Rohyadi, 2008) 

 Apabila dicermati dari karakteristik perkembangan peserta didik Paket B, 

terutama dalam belajar, mereka cenderung memerlukan dukungan dan perhatian yang 

intensif dari para orang tua dan lingkungan, pada kegiatan tatap muka antara peserta 

didik dan tutor akan berpengaruh terhadap adanya motivasi belajar bagi peserta didik. 

Akan tetapi hal ini  kurang dirasakan oleh peserta didik Paket B, karena jadwal tatap 

muka terbatas namun mereka dituntut untuk belajar mandiri dalam mempelajari bahan 

pelajaran yang ada pada modul. Kondisi tersebut, apabila dikaitkan dengan karakteristik 

fase perkembangan belajar pada peserta didik Paket B, akan menimbulkan masalah 

dalam proses belajar, memungkinkan mereka kurang memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. 

 Munculnya motivasi belajar secara teoritis dapat berawal dari diri sendiri atau 

yang disebut dengan motivasi intrinsik dan yang berawal dari dorongan lingkungan 

yang kemudian melahirkan motivasi ekstrinsik. Dalam hal ini, jelas bahwa interpensi 

lingkungan memiliki peranan yang cukup kuat untuk munculnya motivasi ekstrinsik 

pada diri peserta didik Paket B untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Motivasi 

belajar bagi peserta didik akan berfungsi sebagai (1) seuatu kekuatan (power) atau 
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tenaga (forces) atau daya (energiy), dan (2) suatu keadaan yang kompleks dan 

kesiapsediaan (Abin Syamsudin, 1990: 26). 

 Salah satu indikator seseorang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar 

adalah dimilikinya ketabahan, keuletan dan kemampuannya dalam menghadapi 

rintangan dan kesulitan mencapai tujuan belajar. Mencermati pola pembelajaran di 

Paket B, dimana peran serta tutor kurang dan peserta didik dituntut untuk belajar secara 

mandiri, dengan  dimilikinya motivasi belajar pada peserta didik tersebut merupakan 

modal yang sangat penting dalam membentuk gaya belajar yang baik dan menghadapi 

kesulitan belajar yang dihadapinya. Pembentukan gaya belajar ini erat kaitannya dengan 

cara belajar yang efektif dalam mencapai tujuan belajar, sedangkan kemampuan 

mengatasi masalah menunjukan pada suatu cara dari peserta didik dalam memecahkan 

masalah dari kesulitan belajar yang dihadapinya. Kembali pada konsep dasar motivasi 

di atas, jelas bahwa secara prinsip bahwa dengan dimilikinya motivasi tersebut 

melahirkan suatu dorongan yang kuat dalam membentuk gaya belajar dan kemampuan 

untuk mengatasi kesulitan dalam belajar.  

 Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa intervensi lingkungan memiliki 

peranan yang strategis dalam hal ini, keberadaan layanan bimbingan dan konseling pada 

peserta didik Paket B, sebaiknya di arahkan pada upaya mendorong tumbuhnya 

motivasi belajar yang tinggi, sehingga peserta didik memiliki gaya belajar yang mandiri 

dan mampu mengatasi kesulitan yang di hadapi dalam belajarnya. 

 Mencermati betapa pentingnya motivasi belajar terhadap kebiasaan belajar, 

maka upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar tersebut menjadi amat penting untuk 

ditumbuhkan pada diri peserta didik Paket B. Dalam hal ini, keberadaan layanan 

bimbingan dan konseling memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya 

menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik Paket B. 

 Salah satu prinsip dalam layanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman 

terhadap permasalahan kontekstual peserta didik. Begitu juga halnya layanan bimbingan 

dan konseling bagi peserta didik Paket B perlu berangkat dari pemahaman karakteristik 

perkembangan dan situasi pembelajaran yang dihadapi. Dengan pemahaman yang 
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memadai terhadap peserta didik  diharapkan layanan bimbingan dan konseling memiliki 

program yang rutin dan terarah. 

 Atas dasar pemikiran tersebut, maka bimbingan dan konseling yang diberikan 

harus sesuai dengan karakteristik ,serta situasi belajar yang dihadapi oleh peserta didik 

Paket B di PKBM. Mencermati permasalahan dan situasi belajar yang dihadapi oleh 

peserta didik Paket B sebagaimana dikemukakan di atas, maka  bimbingan dan 

konseling bagi peningkatan motivasi belajar peserta didik Paket B merupakan sesuatu 

yang perlu dilaksanakan.  

 

B. Rumusan Masalah  

 Berangkat dari pemikiran dan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar 

belakang, ternyata peserta didik Paket B yang hiterogen/majemuk baik dari usia, status 

sosial, ekonomi,adat istiadat serta tingkat motivasi belajar yang berpariasi pula dan 

sebagainya.   

Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-Ishlah perlu diketahui 

sejauh mana motivasi yang dimilikinya dalam belajar mandiri. Bimbingan dan upaya 

para tutor/fasilitator dalam rangka meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  Sistem 

pembelajaran di Paket B pada prinsipnya setara dengan sekolah formal pada umumnya. 

Ishak Abdulhak (1998: 7), mengidentifikasi empat aspek yang akan dijumpai dalam 

sistem pembelajaran di Paket B, Yaitu: (1) raw input, yaitu peserta didik dengan segala 

karakteristik yang dimilikinya, seperti motivasi belajar, gaya belajar, kapasitas 

intelegensi, bakat, minat, dan aspek-aspek lainnya, (2) kurikulum, adalah perangkat 

materi pembelajaran yang akan diberikan selama peserta didik mengalami proses 

pendidikan, (3) sarana prasarana, adalah dukungan sistem yang dimiliki sekolah yang 

dapat menunjang anak dalam belajar, dan (4) proses pembelajaran, yaitu interaksi 

edukatif antara tutor dengan peserta didik dalam melaksanakan ketercapaian kurikulum. 

Penelitian ini memfokuskan pada peserta didik dalam seting pembelajaran Paket B 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa motivasi memberikan dorongan yang kuat 

bagi peserta didik dalam membentuk gaya belajar dan kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan belajar. Motivasi belajar ini, akan memberikan kekuatan psikologis bagi 
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peserta didik dalam melaksanakan serangkaian tugas-tugas belajar. Kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik akan diupayakan dicari jalan pemecahannya apabila peserta 

didik tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Upaya pembentukan motivasi 

belajar peserta didik dapat dilakukan melalui intervensi bimbingan yang berangkat dari 

dasar-dasar konseptual dan temuan empiris. 

 Dengan memperhatikan aspek psikologi dan sosial kelompok masyarakat yang 

berbeda-beda, secara garis besar pembelajaran pada progran Paket B dapat dilakukan 

melalui beberapa metode berikut : 

1. Metode Konstruktif 

Merupakan metode yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran berbasis 

kompetensi , dimana peserta didik membangun pengetahuannya dan dirinya sendiri. 

Peserta didik telah mempunyai ide tersendiri tentang suatu konsep yang belum 

dipelajari. Ide tersebut mungkin benar atau tidak. Tutor bertugas membetulkan konsep 

yang ada pada peserta didik atau untuk membentuk konsep baru. 

2. Metode Kooperatif 

Menggalakan peserta didik yang mempunyai kebolehan berinteraksi dan 

bekerjasama untuk menguasai suatu konsep atau keterampilan bukan saja untuk diri 

sendiri tetapi juga untuk rekan-rekan lain,serta memotivasi semua peserta didik. 

3. Metode Interaktif 

Suatu kaidah yang melibatkan interaksi antara tutor dan peserta didik, antar 

peserta didik, peserta didik dengan komputer, atau peserta didik dengan lingkungannya.  

4. Metode Eksperimen 

Proses pembelajaran yang menjalankan atau menyiasati tentang suatu fenomena 

yang berlaku dalam alam sekitar. 

 Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian ini memfokuskan 

pada layanan ”Bimbingan Konseling yang dibutuhkan peserta didik Paket B Setara 

SMP untuk meningkatkan motivasi belajar mandiri.Layanan bimbingan dan konseling 

yang dimaksudkan adalah hanya pada seting kelompok belajar Paket B setara SMP 

PKBM AL-Ishlah  Rangkasbitung Lebak. 
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Secara khusus, rumusan masalah penelitian dijabarkan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1). Bimbingan apa yang telah dilaksanakan di  paket B setara SMP  di PKBM   

     Al-Ishlah Rangkasbitung? 

2). Bagaimana tingkat motivasi belajar mandiri yang dimiliki oleh peserta didik  paket B   

     setara SMP di PKBM Al-Ishlah Rangkasbitung? 

3). Upaya  apa yang dilakukan  tutor  untuk meningkatkan motivasi  belajar peserta     

     didik paket B setara  SMP di  PKBM  Al-Ishlah  Rangkasbitung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan bimbingan 

belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik Paket B Setara SMP dalam rangka untuk 

menumbuhkan motivasi belajar mandiri peserta didik. Yang memiliki nilai-nilai 

fungsional dan strategis pada kelompok belajar Paket B Setara SMP yang 

pembelajarannya memerlukan sikap kemandirian. Oleh sebab itu layanan bimbingan 

belajar secara kontinyu dan berkesinambungan diharapkan dapat membantu 

meningkatkan motivasi belajar mandiri bagi peserta didik Paket B Setara SMP di 

PKBM AL-Ishlah Rangkasbitung. 

2. Tujuan Khusus 

 Secara khusus penelitian ini untuk mengungkap secara langsung pembelajaran 

Paket B Setara SMP  sebagai berikut :  

1. Untuk mendapatkan fakta yang akurat tentang  bimbingan belajar yang dilaksanakan  

      di paket B setara SMP  di PKBM Al-Ishlah Rangkasbitung. 

2. Untuk mendapatkan jawaban yang akurat tentang tingkat motivasi belajar mandiri   

      yang dimiliki peserta didik paket B setara SMP di PKBM  Al-Ishlah Rangkasbitung. 

3. Untuk  mendapatkan jawaban yang jelas  tentang  upaya  yang dilakukan  para tutor    

     dalam rangka  meningkatkan motivasi belajar peserta  didik  paket  B  setara  SMP      

     di PKBM  Al-Ishlah  Rangkasbitung.  
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D. Metode Penelitian 

 1. Action Research 

Dalam penelitian ini menggunakan Action Research ,sesuai dengan arti katanya, 

diterjemahkan menjadi penelitian tindakan; yang oleh Carr&Kemmis (McNiff, 1991, 

p.2) didefinisikan sebagai berikut. Action Research is a form of self-reflective enquiri 

undertaken by participants (teachers, studens or principals,for example) in social 

justice of (1) their own social or educationals practices,(2) their understanding of these 

practices,and (3) the situations (and institutions)in which the practices are carried out. 

Jika dicermati pengertian tersebut secara seksama, kita akan menemukan 

sejumlah ide pokok sebagai berikut. 

a. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk inkuiri atau penyelidikan yang dilakukan 

melalui refleksi diri. 

b. Penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang  

      diteliti, seperti guru, Tutor , pamong,peserta didik, dan kepala sekolah. 

c. Penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial, termasuk situasi pendidikan dan 

Pembelajaran. 

d. Tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan 

dari praktik-praktik, pemahaman terhadap praktik , serta situasi atau lembaga tempat  

      praktik belajar/ pembelajaran dilaksanakan. 

Uraian di atas menunjukan bahwa action research merupakan sebuah upaya 

yang ditunjukan untuk memperbaiki keadaan (proses kerja) atau memecahkan masalah 

yang dihadapi. Disisi lain action research juga mencari kebenaran secara praktis, 

menurut filsafat paragmatisme. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa action research adalah kegiatan 

penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan manfaat praktis dengan cara melakukan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipatif. Kolaborasi adalah adanya kerjasama antara 

berbagai disiplin ilmu, keahlian, dan propesi dalam memecahkan masalah. Sedangan 

partisipatif adalah dilibatkannya khalayak sasaran dalam mengidentifikasi masalah, 

merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan penilaian akhir. 
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Terdapat dua kunci yang  satu diantaranya harus ada pada kegiatan action 

reseach, yaitu pemecahan masalah (problem solving), dan peningkatan (improving) 

kinerja sistem. Dengan demikian kehadiran action research harus dilandasi oleh satu 

atau lebih dua alasan berikut : 

a) Dirasakan ada masalah pada sebuah sistem kerja (organisasi, masyarakat, atau 

keluarga);dan 

b) Prestasi kerja (achievement) sistem kerja menurun atau tidak optimal. 

Kedua kondisi itu bisa merupakan suatu kesinambungan, karena prestasi kerja 

menurun/tidak optimal disebabkan ada masalah pada komponen sistem atau interaksi 

antar komponen sistim kerja. Oleh sebab itu dalam action research terdapat tiga pihak 

yang perlu dilibatkan secara aktif, yaitu peneliti, praktisi dan khalayak sasaran, agar 

secara bersama-sama melakukan kegiatan untuk meningkatkan kinerja sistem atau 

memecahkan masalah. 

Alasan digunakan   action research sebagai salah satu metode penelitian. 

Pertama adalah dilaksanakannya (oleh para peneliti dan praktisi) bahwa penelitian 

konvensional (formal riset) bergerak secara berjarak dengan pengalaman sehari-hari, 

bersifat non-kontekstual (baca:tekstual). Kedua, temuan riset formal sering gagal dalam 

memecahkan masalah yang bersifat kasus dan regional/lokal. Ketiga aplikasi temuan 

riset formal terlalu lama untuk dinikmati oleh subyek. Keempat proses riset formal 

sering bersifat ”dehumanistik” dimana memerlukan manusia sebagai objek pengamatan 

seakan-akan manusia itu adalah benda materil yang  tidak punya jiwa dan perasaan. 

Kelima ada kebutuhan untuk segera dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat, organisasi, kelompok dan masyarakat; dimana pada sisi lain riset 

formal tidak bisa memenuhi kebutuhan ini. Keenam, ada kebutuhan-kebutuhan untuk 

segera meningkatkan kinerja ssistem. Dan ketujuh formal riset terlalu banyak 

membutuhkan “kemampuan” dimana  tidak setiap orang bisa menguasainya. Berangkat 

dari ke tujuh alasan itu maka action research hadir sebagai jawabannya. Dimana action 

reseasrch  bergerak secara tak berjarak bahkan melebur dengan pengalaman sehari-hari; 

action reserch dimaksudkan untuk memecahkan masalah secara kasusistis dan lokal; 

aflikasi temuan action reseach bersifat langsung dan telah terancang (build-in); action 
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resech sangat memperhatikan eksistensi kemanusiaan ; dan action reseach tidak 

mempersyaratkan adanya kemampuan metodologis yang rumit. 

2. Karakteristik Action Reseach 

Secara khusus Action Reseach memiliki karakteristik sebagai berikut :  

a.   Situsional. Praktis, dan secara langsung gayut (relevan) dengan situasi nyata  

            dalam dunia kerja. Ia berkenaan  dalam diagnosis suatu masalah dalam konteks  

            tertentu dan usaha untuk memecahkan masalah dunia kerja yang bersangkutan. 

b.  Memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah. Action  

Reseach juga bersifat empiris dalam hal bahwa ia mengandalkan observasi nyata  

dan data perilaku, dan tidak lagi termasuk kajian panitia yang subjektif atau  

pendapat orang berdasarkan pengalaman masa lalunya. 

c.   Fleksibel dan adaptif, memungkinkan adanya perubahan selama masa  

perubahan dan mengabaikan pengontrolan karena lebih menekankan sifat  

tanggap dan pengujiancobaan dan pembaharuan di tempat kejadian. 

d.   Partisipatori, dimana peneliti atau anggota tim peneliti sendiri ambil bagian  

secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan penelitiannya bersama  

khalayak sasaran. 

e.   Self-evaluatif, yaitu modifikasi secara kontinyu dievaluasi dalam situasi yang  

ada, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan praktik dalam cara tertentu  

bersama khalayak sasaran. 

f.    Dalam hal temuan penelitian memiliki validitas eksternal yang lemah. 

g.   Penelitian dan pengambilan keputusan selalu dikelola secara desentralisasi  

dan direguisi. 

h.   Kooperatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas aksi antara  

peneliti, praktisi, dan khalayak sasaran. 

i.   Action reseach mengembangkan pemberdayaan, demokrasi, keadilan,  

kebebasan, dan kesmpatan partisifatif sebagai berikut. 

- Melibatkan masyarakat 

- Mengajarkan keadilan 

- Memberikan kebebasan 
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- Mengembangkan potensi manusia 

j.   Menerapkan teori dalam skala kecil (terbatas). 

k.  Mengutamakan pendekatan tindakan. 

l.   Mengembangkan suatu model,baik sebagian maupun menyeluruh.   

 

E. Lokasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah peserta didik. 

Terampil/darjah2/VIII Paket B Setara PKBM SMP AL-Ishlah Rangkasbitung kabupaten 

Lebak  populasi sebanyak 120 peserta didik. Dengan sampel sensus dimana semua 

anggota  populasi  dijadikan sampel. Dengan harapan  membuat generalisasi kesalahan 

yang sangat kecil (Sugiyono 2007:85).  

 

 
 

   

     
 

    

 

      

 

 

 

 


