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A. Disain Penelitian  

Kajian penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu menggambarkan profil 

pembelajaran keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program 

paket B di PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten Purwakarta, 

mengembangkan model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan 

kesetaraan program paket B yang secara hipotetik dapat meningkatkan 

kemandirian warga belajar, serta menguji efektivitas model pembelajaran 

keterampilan fungsional dalam pendidikan kesetaraan program paket B untuk 

meningkatkan kemandirian warga belajar di PKBM Al-Salaam Kecamatan 

Pasawahan di Kabupaten Purwakarta 

Pembahasan  ini  mengkaji masalah yang sedang terjadi pada saat penelitian 

dilakukan. Data diperoleh berdasarkan satu kali survei dengan menggunakan 

perangkat instrumen berupa kuesioner, wawancara, observasi, dan tes  terhadap 

sampel yang dipilih. Selanjutnya data tersebut dijadikan dasar untuk 

mendeskripsikan karakteristik  serta menaksir hubungan antarvariabel dalam 

populasi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif  dengan strategi komparatif  (Santrock, 1977: 56). 

Disain penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional 

survey (Shaugnessy & Zechmeister, 1994 :129;  Lerner & Hultsch, 1983: 25) 

dengan pendekatan kuantitatif 
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Penelitian ini juga difokuskan pada pengembangan model pembelajaran 

keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket B. Data 

diperoleh berdasarkan beberapa kali survei dengan menggunakan perangkat 

instrumen secara komprehensif. Untuk pengembangan model, digunakan prosedur 

riset dan pengembangan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif secara sinergis. Dalam praktiknya, prosedur riset dan pengembangan 

itu di dalamnya juga menggunakan metode eksperimen dan penelitian tindakan. 

B. Prosedur dan Tahapan Penelitian 

Secara konseptual alur kegiatan pengembangan model pembelajaran 

keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket B menempuh 

prosedur research and development yang dikemukakan Borg & Gall (1979:  626).  

Kendati demikian, dalam penelitiannya dilakukan penyesuaian sehingga tidak 

menempuh sepuluh langkah yang diungkapkan oleh Borg & Gall (1979). 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian menggunakan tujuh 

langkah, yaitu:  

Pertama, penelitian pendahuluan untuk mengkaji kerangka konseptual 

model, pada tahap ini dilakukan kegiatan penelitian melalui; mengumpulkan 

informasi, termasuk membaca literatur, mengobservasi kelompok belajar, dan 

menyiapkan laporan tentang kebutuhan pengembangan. 

Kedua,   penyusunan model konseptual  berupa penyusunan format model 

awal,  instrumen-instrumen yang akan digunakan, penyusunan modul dan materi 

yang akan dijadikan materi treatment, kriteria-kriteria untuk mengukur 

keefektifan model. 
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Ketiga, validasi model dengan para praktisi memperoleh masukan dalam 

aspek operasional model serta kemungkinan-kemungkinan hambatan 

operasionalitasi model. 

Keempat, merevisi model konseptual berdasarkan masukan, saran-saran, 

kritik, komentar dari  para ahli dan para praktisi baik dalam aspek akademik dan 

operasional model. 

Kelima, melakukan ujicoba  yang diawali dengan Diklat Tutor dengan 

melibatkan subjek pada  PKBM Al Salaam melalui penelitian tindakan dan 

eksperimen.  

Keenam, penghalusan model. Penyusunan laporan secara naratif terhadap 

model dan bagian-bagian yang masih “kasar” dapat diperhalus, sehingga model 

tersebut secara naratif akan lebih halus. 

Ketujuh,  merumuskan rekomendasi untuk implementasi. 

Seperti telah dikemukakan di atas, penelitian pengembangan model 

pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket 

B, mencakup pengembangan bahan ajar, model kegiatan pembelajaran dan model 

asesmen pembelajaran untuk meningkatkan mutu layanan belajar, metode 

penelitian yang  digunakan  adalah mengikuti rangkaian penelitian pengembangan 

(research and development) yang akan ditempuh melalui thought experiment dan 

instruction experiments dilakukan melalui proses siklus (Freudental, 1991) dan 

diakhiri dengan studi eksperimen untuk keperluan validasi model pembelajaran 

yang dikembangkan. Secara kumulatif, proses pengembangan yang dilakukan 

ditunjukkan pada diagram berikut. 
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Gambar 3.1 Siklus Penelitian Pengembangan 
 
Objek penelitian dilakukan terhadap warga belajar pendidikan kesetaraan 

program paket B pada  PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra di Kabupaten 

Purwakarta. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui beberapa cara di 

antaranya studi dokumentasi, observasi pembelajaran, pengisian kuesioner, 

wawancara, dan tes tertulis. Analisis data dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian yaitu melalui analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif.  

Kegiatan penelitian  ditempuh melalui dua tahap. Tahap Pertama.  

merupakan tahap identifikasi dan pengembangan blueprint model  pembelajaran 

keterampilan fungsional yang mencakup; pengembangan rencana pembelajaran, 

pengembangan proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, kondisi tutor 

(tenaga pendidik), kondisi sarana prasarana, daya dukung biaya pembelajaran dan 

pengembangan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah yang ditempuh pada 

tahap ini  adalah: (1)  analisis  teoritis   tentang   model  pendidikan kesetaraan, 

(2) analisis lingkungan masyarakat yang terlibat sebagai warga belajar, melalui 

assessment, (3) identifikasi daya dukung penyelenggaraan pembelajaran 

keterampilan fungsional yang dikembangkan, (4) identifikasi permasalahan 

Thought exp Thought exp Thought exp 

Instruction exp Instruction exp Instruction exp 
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lapangan yang relevan dan (5) mengembangkan prototipe kegiatan pembelajaran 

dan daya dukung lainnya. 

Setelah diperoleh prototipe model pembelajaran keterampilan fungsional 

dengan dukungan faktor-faktor lainnya, selanjutnya dilakukan; (6) analisis teoritik 

pembelajaran keterampilan fungsional; (7) penyempurnaan pelaksanaan 

pembelajaran; (8) mengadakan pelatihan bagi para tutor yang terlibat dalam 

kolaborasi penelitian; (9) ujicoba pelaksanaan pembelajaran, dan (10) 

penyempurnaan penyelenggaraan pembelajaran keterampilan fungsinal. 

Tahap Kedua.  Penyempurnaan model pembelajaran masih akan dilakukan, 

di samping evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen model pembelajaran 

yang dikembangkan. Kegiatan penyempurnaan dan evaluasi model ini difokuskan 

untuk mengungkap efektivitas semua komponen pembelajaran yang 

dikembangkan, mengungkap karakteristik utama tentang model pembelajaran 

keterampilan fungsional yang berpotensi dalam meningkatkan kemandirian warga 

belajar, mengungkap respons dan kinerja warga belajar sebagai hasil dari model 

pembelajaran yang dikembangkan, serta mengungkap prinsip-prinsip dasar yang 

menjamin terlaksananya pembelajaran berkualitas untuk meningkatkan 

kemandirian warga belajar. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pada tahap 

terakhir ini dilakukan; (1) melihat efektivitas penerapan model yang 

dikembangkan terhadap peningkatan kemandirian warga belajar; (2) evaluasi 

model bahan ajar dan revisi akhir. 
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Untuk keperluan uji model secara empirik, maka  disusun suatu disain 

eksperimen. Disain eksperimen dalam studi ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

E   :     T1 X T2 

 
K   :    T1 

 

- 
 

T2 
 
Dalam studi eksperimen, secara acak warga belajar dibagi ke dalam dua 

kelompok, masing-masing sebagai kelompok eksperimen (E) dan kelompok 

kontrol (K). Selanjutnya masing-masing kelompok eksperimen dan kontrol diberi 

tes awal (T1), dan tes akhir (T2). Kelompok eksperimen diberi perlakuan 

pembelajaran keterampilan fungsional (X) sedangkan kelompok kontrol 

pembelajarannya konvensional (biasa). Untuk melihat pengaruh pendekatan 

pembelajaran terhadap kemandirian warga belajar, hasil data penelitian ditelaah 

dengan menggunakan statistik uji perbedaan dua rata-rata.   

C. Variabel Penelitian dan Operasionalisasinya 

Berdasar pada langkah pengembangan model penelitian, serta untuk lebih 

memperjelas operasionalisasi model konseptual yang dikembangkan, pada bagian 

ini akan dijelaskan berbagai variabel dan indikator yang menjadi alat ukur 

penelitian. Seperti dijelaskan dalam bagian pendahuluan, penelitian memuat dua 

variabel utama yakni pembelajaran keterampilan fungsional sebagai variabel 

faktor dan kemandirian warga belajar sebagai variabel respon. Variabel 

pembelajaran keterampilan fungsional dalam pengembangannya didukung oleh 

berbagai sub-variabel, dimana sub-variabel tersebut satu sama lain tidak dapat 

dipisahkan dalam proses operasionalisasi dan pengembangan model meliputi;  
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rencana pembelajaran, proses pembelajaran, bahan ajar, tutor (tenaga pendidik), 

sarana prasarana, daya dukung biaya pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

Variabel kemandirian warga belajar diukur melalui sub-variabel kemandirian 

psikologis dan sikap mental kewirausahaan. Masing-masing variabel dan 

indikator pendukungnnya dapat dicermati pada tabel berikut: 

Tabel 3.1  
Variabel  dan Sub Variabel Penelitian 

No. Variabel Sub-variabel Aspek Indikator 

１１１１ Pembelajaran  
keterampilan 
fungsional 
 

Rencana 
pembelajaran 

1. Materi a. Kesesuaian materi dengan 
kompetensi 

b. Isi pembelajaran memuat ranah 
c. Tingkat pemahaman warga belajar 

terhadap materi 
d. Kemampuan tutor menjabarkan 

materi 
e. Daya dukung sumber belajar/bahan 

ajar 
2. Kompetensi 

Dasar 
a. Kesesuaian kompetensi dasar yang 

dikembangkan dengan standar 
kompetensi 

b. Kemampuan tutor dalam 
menjabarkan kompetensi 

c. Kesesuaian kompetensi dengan 
kebutuhan warga belajar 

3. Tujuan a. Orientasi tujuan pembelajaran 
b. Kesesuaian tujuan dengan 

kompetensi  
4. Media/metoda a. Kelengkapan media 

b. Kemenarikan media 
c. Kemudahan untuk dipahami 
d. Kebaharuan 
e. Kesesuaian   media  dengan tujuan 

belajar 
Bahan ajar Sumber 

Pembelajaran  
a. Kelengkapan 
b. Kesesuaian dengan standar 

kompetensi 
c. Kesesuaian dengan tujuan 
d. Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 
e. Kelengkapan bahan ajar 
f. Kemenarikan 
g. Kemudahan dipahami 
h. Kebaharuan 

  i. Kesesuaian dengan kebutuhan   
Proses 
pembelajaran   

1. Teori  a. Apersepsi 
b. Penyampaian materi 
c. Tanya jawab 
d. Penutup/Evaluasi 
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2. Praktek a. Persiapan 

b. Pelaksanaan praktek 
c. Penutup/evaluasi 

Sarana 
prasarana 

1. Ruang belajar a. Kenyamanan 
b. Kelengkapan 

2. Ruang Praktek a. Ketersediaan ruang praktek 
b. Kenyamanan 
c. Kelengkapan 

Biaya 
pembelajaran 

1. Sumber a. Sumber biaya 
b. Penggunaan 

2. Akuntabilitas 
    penggunaan 

a. Pengelolaan 
b. Pengawasan  
c. Pelaporan 

Evaluasi 
pembelajaran 

 a. Sistem evaluasi 
b. Objektivitas evaluasi 

2 
 
 

Kemandirian Kemandirian 
psikologis 

1. Emosi 
 

a. Tidak lagi mengidealkan orang lain 
sebagai orang yang tahu segalanya 

b. Menganggap orang yang dia 
anggap dewasa sebagai orang biasa 

c. Tidak lagi bergantung pada orang 
lain ketika ketakutan, kebingungan 
atau kesedihan 

d. Berdiri sendiri belajar membentuk 
kehidupan pribadinya 

2. Perilaku a. Mampu mengambil keputusan 
sendiri 

b. Memiliki keteguhan dalam 
pendirian  

c. Bertindak dengan penuh percaya 
diri 

3. Nilai a. Memiliki keyakinan yang lebih 
mendalam 

b. Mempunyai prinsip-prinsip umum 
hidup sendiri 

c. Memiliki nilai pribadi tanpa 
dipengaruhi oleh orang lain 

Sikap mental  
kewirausahaan 

1. Percaya diri a. Keyakinan 
b. Ketidaktergantungan  

c. Individualitas  

d. Optimisme 
 2. Berorientasi 

tugas dan hasil 
a. Kebutuhan akan prestasi 
b. Berorientasi  pada nilai keuntungan   

secara ekonomis  

 c. Ketekunan dan ketabahan tekad 
kerja keras  

d. Mempunyai dorongan kuat, enerjik 
dan inisiatif 

3. Pengambilan 
Resiko 

a. Kemampuan mengambil resiko 
b. Suka pada tantangan 

4. Kepemimpinan a. Bertingkah laku sebagai pemimpin  
b. Dapat bergaul dengan orang lain  
c. Menanggapi saran dan kritik 

5.  Keorisinilan a. Inovatif dan kreatif  
b. Fleksibel  
c. Serba bisa  
d. Mengetahui banyak hal  

6. Berorientasi ke 
masa depan 

Pandangan ke depan 
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D. Pengembangan Alat Pengumpul Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah; 1) profil pembelajaran 

keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM 

Al-Salaam Kecamatan Pasawahan dan PKBM Citra Kecamatan Plered Kabupaten 

Purwakarta; 2) model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan 

kesetaraan program paket B yang secara hipotetik dapat meningkatkan 

kemandirian warga belajar di PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten 

Purwakarta; 3) data untuk menguji efektivitas model pembelajaran keterampilan 

fungsional pada pendidikan kesetaraan program paket B dalam meningkatkan 

kemandirian warga belajar di PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten 

Purwakarta. 

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, 

studi dokumentasi, dan  diskusi kelompok fokus.  Wawancara dan observasi 

digunakan untuk mengamati kondisi objektif pembelajaran keterampilan 

fungsional dalam pendidikan kesetaraan program paket B di PKBM Al-Salaam 

dan PKBM Citra Kabupaten Purwakarta. Studi dokumentasi dan diskusi 

kelompok fokus digunakan untuk mengungkap data yang diperlukan dalam 

pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan 

kesetaraan program paket B yang secara hipotetik dapat meningkatkan 

kemandirian warga belajar di PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten 

Purwakarta.  
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Sedangkan kuesioner digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan fungsional dan kemandirian warga belajar dalam rangka menguji 

efektivitas model pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan 

kesetaraan program paket B dalam meningkatkan kemandirian warga belajar di 

PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten Purwakarta. Kuesioner  yang 

dikembangkan dalam penelitian ini berupa daftar pernyataan yang mengungkap 

kecocokan responden dengan  isi yang terkandung dalam setiap pernyataan. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

fungsional dikembangkan 48 butir pernyataan  dengan lima alternatif jawaban. 

Sedangkan untuk kemandirian warga belajar dikembangkan 69 butir penyataan 

dengan tujuh alternatif jawaban. Sebaran butir pernyataan untuk setiap indikator 

disajikan dalam kisi-kisi  kuesioner dalam tabel  di bawah ini. 

Tabel 3.2 
Kisi-kisi Kuesioner Pengungkap Data Pembelajaran Keterampilan 

Fungsional Warga Belajar sebelum Diujicobakan 
 

Sub-variabel Aspek Indikator No.Item ΣΣΣΣ 
Rencana 
pembelajaran 

1. Materi a. Kesesuaian materi dengan kompetensi 1,2 2 
b. Isi pembelajaran memuat ranah 3 1 
c. Tingkat pemahaman warga belajar 

terhadap materi 
4 1 

d. Kemampuan tutor menjabarkan materi 5 1 
e. Daya dukung sumber belajar/bahan 

ajar 
6,7 2 

2. Kompetensi 
Dasar 

a. Kesesuaian kompetensi dasar yang  
dikembangkan dengan standar 
kompetensi 

8 1 

b. Kemampuan tutor dalam menjabarkan 
kompetensi 

9 1 

c. Kesesuaian kompetensi dengan 
kebutuhan warga belajar 

10,11 2 

3. Tujuan a. Orientasi tujuan pembelajaran 12 1 
b. Kesesuaian tujuan dengan kompetensi  13 1 

4. Media/metoda a. Kelengkapan media 14 1 
b. Kemenarikan media 15 1 
c. Kemudahan untuk dipahami 16 1 
d. Kebaharuan 17 1 
e. Kesesuaian   media  dengan tujuan 

belajar 
18 1 
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Bahan ajar Sumber dan bahan 
ajar 

a. Kelengkapan 19 1 
b. Kesesuaian dengan standar kompetensi 20 1 
c. Kesesuaian dengan tujuan 21 1 
d. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 22 1 
e. Kelengkapan bahan ajar 23 1 
f. Kemenarikan 24 1 
g. Kemudahan dipahami 25 1 
h. Kebaharuan 26 1 
i. Kesesuaian dengan kebutuhan   27,28 2 

Proses 
pembelajaran   

1. Teori  a. Apersepsi 29 1 
b. Penyampaian materi 30 1 
c. Tanya jawab 31 1 
d. Penutup/Evaluasi 32 1 

2. Praktek a. Persiapan 33 1 

b. Pelaksanaan praktek 34 1 
c. Penutup/evaluasi 35 1 

Sarana prasarana 1. Ruang belajar a. Kenyamanan 36 1 
b. Kelengkapan 37 1 

2. Ruang Praktek d. Ketersediaan ruang praktek 38 1 
e. Kenyamanan 39 1 
f. Kelengkapan 40 1 

Biaya pembelajaran 1. Sumber a. Sumber biaya 41 1 
b. Penggunaan 42 1 

2. Akuntabilitas 
    penggunaan 

a. Pengelolaan 43 1 
b. Pengawasan  44 1 
c. Pelaporan 45 1 

Evaluasi 
pembelajaran 

 a. Sistem evaluasi 46 1 
b. Objektivitas evaluasi 47,48 2 

  Jumlah keseluruhan item  48 
 

Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner ini terlebih dahulu 

diujicobakan kepada 80 orang warga belajar pendidikan kesetaraan program paket 

B pada 4 PKBM di Kabupaten Bandung Barat. Dari 80 lembaran jawaban yang 

terkumpul, semuanya memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk menguji validitas setiap butir pernyataan dan menghitung 

koefisien reliabilitas perangkat kuesioner. Uji validitas butir pernyataan dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing butir pernyataan yang 

diperoleh    setiap   responden   dengan   skor total yang diperoleh responden yang  

 bersangkutan. Koefisien korelasi dihitung dengan menggunakan rumus rank 

order correlation. Proses perhitungannya dilakukan dengan mengoperasikan  

perangkat lunak SPSS.   
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Setelah melalui uji coba kepada 80 warga belajar diketahui, seluruh 

kuesioner variabel pembelajaran keterampilan fungsional yang diajukan ternyata 

memenuhi syarat  (valid) dan memiliki koefisien korelasi yang signifikan pada α 

< 0.05. Koefisien korelasinya merentang dari 0,39 sampai dengan 0,72. Dengan 

demikian, ke-48 butir pernyataan/pertanyaan yang diajukan  dinyatakan valid. 

Sebaran butir pernyataan yang valid tersebut disajikan melalui tabel berikut:  

Tabel 3.3 
Kisi-kisi Kuesioner Pengungkap Data Pembelajaran Keterampilan 

Fungsional Warga Belajar Hasil Ujicoba 
 

Sub-variabel Aspek Indikator No.Item ΣΣΣΣ 

Rencana 
pembelajaran 

1. Materi a. Kesesuaian materi dengan kompetensi 1,2 2 
b. Isi pembelajaran memuat ranah 3 1 
c. Tingkat pemahaman warga belajar 

terhadap materi 
4 1 

d. Kemampuan tutor menjabarkan materi 5 1 
e. Daya dukung sumber belajar/bahan ajar 6,7 2 

2. Kompetensi 
Dasar 

a. Kesesuaian kompetensi dasar yang 
dikembangkan dengan standar 
kompetensi 

8 1 

b. Kemampuan tutor dalam menjabarkan 
kompetensi 

9 1 

c. Kesesuaian kompetensi dengan 
kebutuhan warga belajar 

10,11 2 

3. Tujuan a. Orientasi tujuan pembelajaran 12 1 
b. Kesesuaian tujuan dengan kompetensi  13 1 

4. Media/metoda a. Kelengkapan media 14 1 
b. Kemenarikan media 15 1 
c. Kemudahan untuk dipahami 16 1 
d. Kebaharuan 17 1 
e. Kesesuaian   media  dengan tujuan 

belajar 
18 1 

Bahan ajar Sumber dan bahan 
ajar 

a. Kelengkapan 19 1 
b. Kesesuaian dengan standar kompetensi 20 1 
c. Kesesuaian dengan tujuan 21 1 
d. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 22 1 
e. Kelengkapan bahan ajar 23 1 
f. Kemenarikan 24 1 

  g. Kemudahan dipahami 25 1 
h. Kebaharuan 26 1 
i. Kesesuaian dengan kebutuhan   27,28 2 

Proses 
pembelajaran   

1. Teori  a. Apersepsi 29 1 
b. Penyampaian materi 30 1 
c. Tanya jawab 31 1 
d. Penutup/Evaluasi 32 1 

2. Praktek a. Persiapan 33 1 

b. Pelaksanaan praktek 34 1 
c. Penutup/evaluasi 35 1 
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Sarana prasarana 1. Ruang belajar a. Kenyamanan 36 1 
b. Kelengkapan 37 1 

2. Ruang Praktek a. Ketersediaan ruang praktek 38 1 
b. Kenyamanan 39 1 
c. Kelengkapan 40 1 

Biaya pembelajaran 1. Sumber a. Sumber biaya 41 1 
b. Penggunaan 42 1 

2. Akuntabilitas 
    penggunaan 

a. Pengelolaan 43 1 
b. Pengawasan  44 1 
c. Pelaporan 45 1 

Evaluasi 
pembelajaran 

 a. Sistem evaluasi 46 1 
b. Objektivitas evaluasi 47,48 2 

  Jumlah keseluruhan item  48 

 
 

Dari 48 butir pernyataan tersebut dihitung koefisien reliabilitasnya dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,979 

signifikan pada α < 0.05.  Berdasarkan hasil uji validitas butir pernyataan dan 

perhitungan koefisien reliabilitas keseluruhan perangkat kuesioner sebagaimana 

dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa kuesioner pengungkap data 

pembelajaran keterampilan fungsional itu layak digunakan sebagai instrumen 

pengungkap data dalam penelitian ini. 

Kisi-kisi kuesioner pengungkap data variabel kemandirian warga belajar, 

diungkapkan secara terperinci pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi Kuesioner Pengungkap Data Kemandirian Warga Belajar 

sebelum Diujicobakan 
 

Subvariabel Aspek Indikator No. Item ΣΣΣΣ 

Kemandirian 
Psikologis 

1.   Emosi 
 

a. Tidak lagi mengidealkan orang lain 
sebagai orang yang tahu segalanya 

1, 2 2 

b. Menganggap orang yang diaanggap 
dewasa sebagai orang biasa 

3, 4 2 

c. Tidak lagi bergantung pada orang lain 
ketika ketakutan, kebingungan atau 
kesedihan 

5, 6 2 

d. Berdiri sendiri belajar membentuk 
kehidupan pribadinya 

7, 8 2 

2.    Perilaku  
 

a. Mampu mengambil keputusan sendiri 9, 10 2 
b. Memiliki keteguhan dalam pendirian  11, 12 2 
c. Bertindak dengan penuh percaya diri 13, 14 2 
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Subvariabel Aspek Indikator No. Item ΣΣΣΣ 

3.    Nilai a. Memiliki keyakinan yang lebih 
mendalam 

15,16 2 

b. Mempunyai prinsip-prinsip umum hidup 
sendiri 

17, 18 2 

c. Memiliki nilai pribadi tanpa dipengaruhi 
oleh orang lain 

19, 20 2 

Kemandirian 
Wirausaha 

1.   Percaya diri a. Keyakinan 21, 22 2 
b. Ketidaktergantungan  23, 24, 25 3 
c. Individualitas  26, 27 2 
d. Optimisme 28, 29 2 

2.  Berorientasi 
tugas dan 
hasil 

a. Kebutuhan akan prestasi 30, 31, 32 3 
b. Berorientasi  pada nilai keuntungan   

secara ekonomis  
33, 34, 35, 
36 

4 

c. Ketekunan dan ketabahan tekad kerja 
keras  

37, 38, 39 3 

d. Mempunyai dorongan kuat, enerjik dan 
inisiatif 

40,41, 42 3 

3.  Pengambilan 
Resiko 

a. Kemampuan mengambil resiko 43, 44, 45 3 
b. Suka pada tantangan 46, 47, 48 3 

4. Kepemimpinan a. Bertingkah laku sebagai pemimpin  49, 50, 51 3 

b. Dapat bergaul dengan orang lain  52, 53, 54 3 
c. Menanggapi saran dan kritik 55, 56 2 

5.  Keorisinilan a. Inovatif dan kreatif  57, 58, 59 3 
b. Fleksibel  60, 61, 62 3 
c. Serba bisa  63, 64, 65 3 
d. Mengetahui banyak hal  66, 67 2 

6.  Berorientasi ke 
masa depan 

Pandangan ke depan  68, 69 2 

Jumlah    69 
 

Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner inipun terlebih dahulu 

diujicobakan kepada 80 orang warga belajar pendidikan kesetaraan program paket 

B pada 4 PKBM di Kabupaten Bandung Barat. Dari 80 lembaran jawaban yang 

terkumpul, 71 di antaranya memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan 9 

lembar jawaban lainnya tidak disertakan dalam proses analisis karena jawabannya 

tidak lengkap. Uji coba ini dimaksudkan untuk menguji validitas setiap butir 

pernyataan dan menghitung koefisien reliabilitas perangkat kuesioner. Uji 

validitas butir pernyataan dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-

masing butir pernyataan yang diperoleh setiap responden dengan skor total yang 
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diperoleh responden yang bersangkutan. Koefisien korelasi dihitung dengan 

menggunakan rumus rank order correlation. Proses perhitungannya dilakukan 

dengan mengoperasikan  perangkat lunak SPSS.   

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 69 butir pernyataan yang diuji 

validitasnya, ada 58 pernyataan yang memiliki koefisien korelasi yang signifikan 

pada α < 0.05. Koefisien korelasinya merentang dari 0,213 sampai dengan 0,899. 

Dengan demikian, ke-58 butir pernyataan itu  dinyatakan valid. Sebaran butir 

pernyataan yang valid tersebut disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.5 
Kisi-Kisi Kuesioner Pengungkap Data Kemandirian Warga Belajar  

Hasil Ujicoba 
 

Subvariabel Aspek Indikator 
No. Item 

ΣΣΣΣ Asli Baru 
Kemandirian 
Psikologis 

1.   Emosi 
 

a. Tidak lagi mengidealkan orang lain 
sebagai orang yang tahu segalanya 

1, 2 1, 2  2 

b. Menganggap orang yang dia 
anggap dewasa sebagai orang biasa 

3, 4 3, 4 2 

c. Tidak lagi bergantung pada orang 
lain ketika ketakutan, kebingungan 
atau kesedihan 

5 5 1 

d. Berdiri sendiri belajar membentuk 
kehidupan pribadinya 

7, 8 6, 7  2 

2.    Perilaku  
 

a. Mampu mengambil keputusan 
sendiri 

9, 10 8, 9  2 

b. Memiliki keteguhan dalam 
pendirian  

11, 12 10, 11 2 

c. Bertindak dengan penuh percaya 
diri 

 14 12 1 

3.    Nilai a. Memiliki keyakinan yang lebih 
mendalam 

15,16 13, 14 2 

b. Mempunyai prinsip-prinsip umum 
hidup sendiri 

17, 18 15, 16 2 

c. Memiliki nilai pribadi tanpa 
dipengaruhi oleh orang lain 

19, 20 17, 18 2 

Kemandirian 
Wirausaha 

1.   Percaya diri a. Keyakinan 21, 22 19, 20 2 
b. Ketidaktergantungan  23, 24 21, 22 2 
c. Individualitas  26 23 1 
d. Optimisme 28, 29 24, 25 2 

2.  Berorientasi 
tugas dan hasil 

a. Kebutuhan akan prestasi 30, 31, 32 26,27,28 3 
b. Berorientasi  pada nilai keuntungan   

secara ekonomis  
33, 34, 
35, 36 

29, 30, 
31, 32 

4 

c. Ketekunan dan ketabahan tekad 
kerja keras  

37, 38, 39 33, 34, 
35 

3 

d. Mempunyai dorongan kuat, enerjik 
dan inisiatif 

40,41 36, 37 2 
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Subvariabel Aspek Indikator 
No. Item 

ΣΣΣΣ Asli Baru 
3.  Pengambilan 

Resiko 
a. Kemampuan mengambil resiko 43, 44, 45 38, 39, 

40 
3 

b. Suka pada tantangan 47 41 1 
4. Kepemimpinan a. Bertingkah laku sebagai pemimpin  49, 50 42, 43 2 

b. Dapat bergaul dengan orang lain  52, 53 44, 45,  2 
c. Menanggapi saran dan kritik 55, 56 46, 47 2 

5.  Keorisinilan a. Inovatif dan kreatif  57, 59 48, 49 2 
b. Fleksibel  60, 61, 62 50, 51, 

52 
3 

c. Serba bisa  63,  65 53, 54 2 
d. Mengetahui banyak hal  66, 67 55, 56 2 

6.  Berorientasi ke 
masa depan 

Pandangan ke depan  68, 69 57, 58 2 

Jumlah     58 

 
Dari 58 butir pernyataan tersebut dihitung koefisien reliabilitasnya dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,935 

signifikan pada α < 0.05. Dengan hasil uji validitas butir pernyataan dan 

perhitungan koefisien reliabilitas keseluruhan perangkat kuesioner, dapat 

dinyatakan bahwa kuesioner pengungkap data kemandirian warga belajar, layak 

digunakan sebagai instrumen pengungkap data dalam penelitian. 

E. Populasi dan  Metode Penarikan Sampel 

Anggota populasi dalam penelitian ini adalah pengelola, tutor, warga 

belajar, dan yang berkepentingan dengan jasa layanan pembelajaran keterampilan 

fungsional pendidikan kesetaraan program paket B dalam meningkatkan 

kemandirian    warga   belajar  di   PKBM Al-Salaam dan PKBM Citra Kabupaten  

Purwakarta. Responden yang akan dijadikan informan dalam proses wawancara, 

ditetapkan secara purposive. Sementara itu, responden untuk kepentingan 

pengujian hipotesis ditentukan secara acak.  

Kelompok eksperimen anggotanya dipilih dari warga belajar pendidikan 

kesetaraan program Paket B pada PKBM Al-Salaam sebanyak 48 orang, 
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sedangkan untuk kelompok kontrol, anggotanya dipilih dari warga belajar 

pendidikan kesetaraan program Paket B pada PKBM Citra sebanyak 42 orang. 

F. Teknik  Analisis Data 

Analisis data dibagi menjadi tiga analisa dalam rangka mendeskripsikan 

kondisi objektif pembelajaran keterampilan fungsional, pengembangan model dan 

uji efektivitas model dilakukan sebagai berikut.   

1. Analisis Data untuk mendeskripsikan kondisi objektif pembelajaran 

keterampilan fungsional dikalikan secara kualitatif. Analisis data secara 

kualitatif diproses dalam tiga kegiatan pokok, (1) reduksi data; yaitu kegiatan 

yang bermula dari proses penelitian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan 

mentransformasikan data kasar dari catatan lapangan; (2) penyajian data, 

dengan cara menyusun kembali berbagai informasi data yang dilanjutkan 

dengan proses penyajian dalam bentuk teks naratif dan tabulasi data; (3) 

analisis, adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian 

data. Pada proses ini, data akhir dibuat dengan menemukan arti dan makna 

pembelajaran keterampilan fungsional. Untuk melihat keterkaitan hubungan 

antara variabel akan dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang. 

2. Analisis Data untuk keperluan pengembangan model pembelajaran 

keterampilan fungsional dalam meningkatkan kemandirian warga belajar, 

pada prinsipnya dilakukan mulai dari pengembangan model yang bersifat 

konseptual sampai pada pengembangan model tentatif berdasarkan pada 

ujicoba model melalui pendekatan eksperimen. Oleh karena itu model 

pembelajaran keterampilan fungsional dalam meningkatkan kemandirian 
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warga belajar yang akan dikembangkan, didasarkan atas model  pengelolaan 

pembelajaran yang mencakup prinsip-prinsip pengelolaan serta kemampuan 

penyelenggara program pembelajaran keterampilan fungsional dalam 

meningkatkan kemandirian warga belajar.  Kegiatan  pengembangan model 

dengan  komponen-komponen yang merupakan karakteristik pengelolaan 

penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.  

3. Analisis Data dalam uji  efektivitas model, dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas model yang dilakukan melalui eksperimen, data diolah dengan 

menggunakan uji t untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata selisih 

(gain) pre test dan post test pada kelompok eksperimen dengan rata-rata 

selisih  pre test dan post test pada kelompok kontrol. Apabila rata-rata selisih 

pre test dan post test pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok 

kontrol dengan p-value untuk harga t dalam analisis varian lebih kecil dari 

0,05 maka model yang diterapkan dinyatakan efektif dalam meningkatkan 

kemandirian warga belajar. 

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian menghabiskan waktu delapan bulan, yakni mulai 

Desember 2007 sampai dengan  Juli 2008. Satu bulan pertama digunakan untuk 

persiapan, penyusunan modul, serta pelatihan tutor. Sedangkan treatment 

pembelajaran keterampilan fungional dilakukan selama satu semester, mulai 

Januari sampai dengan Juli 2008. Pada bulan Januari  2008 yakni awal  perlakuan 

diberikan pre test,  sedangkan pada akhir pembelajaran, yakni Juli 2008 diberikan 
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post test. Kedua jenis tes ini diberikan baik pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. 


