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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi siswa  dalam mata pelajaran 

Produktif di SMK. Untuk dapat menemukan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi siswa perlu dipelajari model-model pembelajaran yang 

selama ini dilakukan termasuk konsep-konsep pembelajaran, khususnya yang 

berkaitan erat dengan pembelajaran dalam bidang kejuruan. Hasil pengkajian 

terhadap model-model dan konsep pembelajaran tersebut, menjadi landasan untuk 

mencari alternatif model pembelajaran yang dipandang lebih baik sehingga 

memungkinkan dengan model yang baru tersebut dapat meningkatkan kompetensi 

siswa. Dalam upaya mendapatkan model tersebut perlu  ditempuh langkah-

langkah dan prosedur penelitian sehingga dapat dihasilkan yang tepat dan dapat 

dilaksanakan secara efektif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode research and 

development (R&D), yakni suatu penelitian proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi data produk-produk pendidikan. Salah satu 

produk yang dikembangkan adalah model pembelajaran. Menurut Sugiyono 

(2006:333) metode penelitian dan pengembangan adalah ”metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Borg and Hall 

(1983), yaitu “a process used to develop and validate educational products”, 



 

133 
 

yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Selanjutnya Sukmadinata (2005: 164) menyatakan bahwa penelitian 

dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Dalam penelitian pengembangan ini penulis menggunakan prosedur dan 

langkah-langkah terutama yang disarankan oleh Brog and Gall. Brog and Gall 

(1989) mengemukakan ada sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian. 

1. Research and information collecting (Penelitian dan Pengumpulan Data). Pada 

tahap ini, dilaksanakan studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur untuk 

menemukan konsep atau landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. 

Melalui studi literatur dikaji pula ruang lingkup suatu produk, keluasaan 

penggunaan, kondisi pendukung, dan lain-lain. Langkah-langkah yang tepat 

untuk mengembangkan produk, memberikan gambaran hasil penelitian 

terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan.  

2. Planning (Perencanaan) 

Berdasarkan studi pendahuluan, dibuat perencanaan/rancangan produk 

mencakup: a) tujuan penggunaan produk; b) siapa pengguna produk tersebut; 

c) deskripsi komponen produk dan penggunaannya. Dalam pengembangan 

produk, dirumuskan: penentuan produk, penyusunan produk awal, uji coba 

produk awal di lapangan, penyempurnaan draft, uji coba draft yang sudah 

disempurnakan, pengujian produk akhir sampai dengan distribusi dan 

deseminasi produk yang dihasilkan. Dirumuskan juga: subjek dan lokasi uji 
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coba, dan sarana pendukung lain dilakukan studi lapangan disebut sebagai 

pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Pengembangan 

produk, didasari pengukuran kebutuhan (need assessment). 

3. Develop Preliminary form of product (Pengembangan Produk Awal) 

Pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan 

dibuat. Draft produk tersebut disusun selengkap dan sesempurna mungkin. 

4. Preliminary field (Testing Uji coba pendahuluan) 

Draft atau produk awal dikembangkan oleh peneliti bekerja sama atau meminta 

bantuan para ahli dan atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya (uji 

coba di atas meja/ desk try out atau desk evaluation). Dilanjutkan dengan 

ujicoba terbatas di lapangan (field testing) di satu lokasi (satu kelas). Dalam 

ujicoba ini penilaian meliputi aspek proses (kualitatif) tanpa pretest dan post 

test.  

5. Main product revision (Revisi untuk menghasilkan Produk Utama) 

Uji coba atau evaluasi oleh ahli bersifat perkiraan atau judgment, berdasarkan 

analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti dan ahli. Uji coba lapangan 

akan mendapatkan kelayakan secara mikro, kasus demi kasus untuk kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum atau digeneralisasi.  

6. Main field testing (Uji Coba Utama) 

 Setelah uji coba di atas meja, maka dilakukan uji coba lapangan di sekolah 

ataupun di laboratorium. Menurut Borg and Hall (1989), uji coba lapangan 

produk awal disarankan dilakukan pada 1 sampai 3 sekolah dengan jumlah 

responden antara 10 sampai 30 orang. Dalam penelitian ini uji coba lebih luas, 
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sama dengan ujicoba terbatas hanya pelaksanaannya dilakukan dengan empat 

kelas. Di sini penilaian diperluas pada aspek hasil dan dilakukan pretest dan 

posttest. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan 

pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh 

responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal 

tersebut.  

7. Operasional product revision (Revisi untuk Menghasilkan Produk 

Operasional) 

 Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan 

secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden 

yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal tersebut.  

8. Operational field testing (Uji Coba Operasional) 

Meskipun sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, tetapi uji coba dan 

penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Hal ini dilakukan 

agar produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Uji coba dan 

penyempurnaan produk awal difokuskan kepada pengembangan dan 

penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan kelayakan dalam 

konteks populasi. Pada tahap ini, uji coba dan penyempurnaan dilakukan dalam 

jumlah sampel yang lebih besar. Borg dan Gall (1989), menyarankan 

digunakan sampel 5 s.d. 15 sekolah, dengan sampel  subjek antara 30 sampai 

100 orang.  Namun dalam penelitian ini, uji validasi melibatkan empat kelas, 

dua kelas eksperimen dan dua kelas kontrol (konvensional).   
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9. Final  product revision (Revisi Produk Akhir) 

Pengujian produk akhir, untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak 

dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek. Produk diasumsikan sudah 

sempurna. Pengujian produk akhir, dilakukan pada sekolah yang sama dengan 

tahap ujicoba kedua atau berbeda dengan jumlah sampel yang sama. Dalam 

pengujian produk akhir, digunakan kelompok kontrol. Dalam bentuk desain 

eksperimen. Model desainnya adalah “The randomized pretest-postest control 

group design”.  

10. Dissemination and implementation (Diseminasi dan Penerapan)   

Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, 

langkah selanjutnya adalah desiminasi, implementasi, dan institusionalisasi. 

Desiminasi dari suatu produk, yang dikembangkan akan membutuhkan 

sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Biasanya proses desiminasi dan 

implementasi akan berhadapan dengan berbagai masalah kebijakan, legalitas, 

pendanaan, dan lain-lain. 

Menurut Sukmadinata (2005: 184), secara garis besar langkah penelitian dan 

pengembangan ini terdiri atas tiga tahap, yaitu (1)Studi pendahuluan, 

(2)Pengembangan model, dan (3)Validasi model.  

Berdasarkan kesepuluh langkah-langkah yang dikembangkan oleh Borg and 

Gall di atas dan mengkaji model-model pembelajaran seperti teaching factory, 

pendidikan sistem ganda, production based training dan life skill, maka rancangan 

penelitian ini dilakukan dengan tahap tahap dan langkah pengembangan seperti 

digambarkan pada bagan di bawah ini:  
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Bagan 3.1:  Tahap-Tahap Penelitian dan Pengembangan Model pembelajaran 
 

Dari gambar skema di atas langkah langkah penelitian terdiri dari tiga fase 

yang terbagi dalam empat tahapan yaitu; tahap pertama studi pendahuluan; tahap 

kedua studi pengembangan terdiri dari penyusunan konstruk model dan 

pengembangan model pembelajaran; tahap ketiga uji coba terdiri dari uji coba 

terbatas dan uji coba lebih luas dan tahap keempat validasi model dengan 

membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Apa yang dilakukan 

pada setiap tahapan diuraikan sebagai berikut: 

1. Fase Studi Pendahuluan 

Kegiatan studi pendahuluan pengembangan desain pembelajaran mencakup 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Studi lapangan yang ditujukan untuk melihat 

kondisi nyata tentang kesiapan subjek dan objek untuk penerapan model. Kegiatan 

              FASE  KEDUA FASE 
KETIGA 

TAHAP STUDI 
PENGEMBANGAN 

TAHAP UJI COBA TAHAP 
VALIDASI 

Diskusi 
Delphi 

FGD Uji coba 
Terbatas 

Uji coba 
Lebih Luas 

EKSPERIMEN 
Kelompok 
Eksperimen 

Dan Kelompok 
Kontrol 

 MODEL 
PEMBELAJARAN 

ALTERNATIF 

PENYUSUNAN 
KONSTRUK 

MODEL 
PEMBELAJARAN 

PENGEMBANGAN 
MODEL 

PEMBELAJARAN 

UJI COBA 
TERBATAS 

UJI 
COBA 
LEBIH 
LUAS 

 
Konstruk 

Model 
Pembelajaran 

 
Draft Model 

Pembelajaran 
Alternatif 

Laporan 
Hasil Uji 

Coba 
Terbatas 

dan Revisi 
Model 

Laporan 
Hasil Uji 

Lebih Luas 
dan Model 

Final 

FASE  PERTAMA 

TAHAP STUDI 
PENDAHULUAN 

STUDI 

Studi 
Lapangan 

Analisis 
Dokumen 

Analisis 
Teori 

Hasil Studi 
Pendahulua
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ini meliputi survei di SMK Negeri 6 Kota Bandung  terhadap beberapa orang  

guru mata pelajaran Produktif, Kompetensi keahlian Teknik Pemesinan, berkaitan 

dengan perencanaan, proses, dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh para guru. Survei ini lebih difokuskan pada kompetensi keahlian 

teknik pemesinan yang meliputi penggunaan sarana dan prasarana, sumber 

belajar, keadaan siswa, serta iklim sekolah secara umum; b). Mengkaji atau 

menganalisis beberapa konsep atau teori terutama teori belajar model 

konstruktivisme, teori model mengajar, teori pendekatan dan strategi 

pembelajaran, serta mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan pengembangan model pembelajaran mata pelajaran produktif; dan c) 

Mengkaji atau menganalisis dokumen KTSP 2006, terutama mata diklat 

kelompok produktif dan beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum.  

2. Fase Pengembangan dan Uji Coba Model Pembelajaran 

Kegiatan penyusunan dan pengembangan model pembelajaran yang   

mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Berdasarkan studi pendahuluan, 

kemudian dilanjutkan dengan penyusunan konstruk dan model pembelajaran 

dalam Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Mata Pelajaran Produktif dengan 

metode Delphi; dan b) Konstruk dan model yang telah dibuat kemudian 

didiskusikan bersama para pengambil keputusan (kepala sekolah,para wakil 

kepala sekolah dan komite sekolah) guru mata pelajaran produktif, ahli 

pendidikan bidang studi, praktisi industri dan akhli kurikulum pendidikan untuk 

mendapatkan validasi, kegiatan ini dilakukan dengan metode Focus Group 

Discussion FGD). 
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Ujicoba model dilakukan dalam lingkungan terbatas dan analisis hasil 

ujicoba melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a)Penetapan tempat ujicoba 

terbatas; b)Melaksanakan ujicoba terbatas; c)Menganalisis atau mengevaluasi 

hasil ujicoba terbatas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; 

d)Menyempurnakan model pembelajaran untuk mendapatkan  model yang 

memadai dan siap untuk diuji coba lebih luas; e) Hasil ujicoba lebih luas 

memberikan indikasi tentang kesempurnaan model yang dikembangkan dan siap 

untul diuji validasi. 

3. Fase Validasi Model 

a. Uji Validasi 

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan uji validitas model pembelajaran 

dalam lingkup kelas eksperimen dan kelas kontrol yang mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: a)Penetapan kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

keperluan uji validasi; b)Mengadakan kegiatan penelitian ke lapangan; 

c)Melaksanakan uji validasi pada sampel yang telah ditetapkan; d)Menganalisis 

atau mengevaluasi hasil uji validasi;  f)Menyusun laporan hasil uji validasi. 

b. Seminar hasil dan finalisasi 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan hasil yang telah 

dicapai pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Mensosialisasikan atau diseminasi 

hasil yang telah dicapai berupa desain pembelajaran melalui seminar atau 

penyebarluasan informasi desain model pembelajaran terutama pada kelompok 

kompetensi keahlian teknik pemesinan mata pelajaran produktif KTSP 2006.  
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B. Tempat dan Waktu  Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 6 Kota Bandung, SMK ini 

mengembangkan dan melaksanakan pendidikan  Bidang Teknologi dan Rekayasa. 

Penelitian dilaksanakan pada Program Keahlian Teknik Mesin, khususnya pada 

siswa kelas XI dan kelas XII Kompetensi keahlian Teknik Pemesinan. Siswa yang 

dilibatkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI semester 4 tahun ajaran 

2008/2009,  kelas XI semester 3 tahun ajaran 2009/2010 dan kelas XII semester 5 

tahun ajaran 2009/2010. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April tahun 2009 sampai dengan  bulan 

Januari tahun 2010,  seperti tergambarkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 
Rancangan Pelaksanaan Penelitian  

 
Langkah 
Ujicoba 

Kelas Waktu Model Keterangan 

1.Uji coba 
terbatas 

 
XII-2  

Semester 5                    
(3 – 8 Agustus 2009 ) 

 
Alternatif 

Draft model 

 
2.Uji coba 
lebih luas 

 
XII-1,3,dan 4. 

Semester 5  
(24-29 Agustus;31 
Agustus-5 
September;dan 7 – 12 
September 2009) 

Alternatif Draft hasil 
revisi 

 
3.Uji validasi 

XI -2 dan 4. 
(experimen) 
XI -1dan 
3.(control) 

Semester 3 
 (5-17 Oktober dan 19-
31 Oktober 2009) 
Semester 3 
 (Juli – Desember 2009) 

 
Alternatif 

 
Konvensional 

Model 
Alternatif 

 
Model 

Konvensional 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari siswa dan guru, yang ditetapkan berdasarkan 

kondisi sekolah yang menjadi lokasi penelitian dimana pengembangan model 

pembelajaran dilaksanakan. Siswa dan guru yaitu siswa dan guru kompetensi 

keahlian teknik pemesinan pada kelas, XI dan XII, masing-masing tingkat terdiri 
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dari empat rombongan belajaran (kelas). Uji coba terbatas dilakukan pada 1 (satu) 

rombongan belajar kelas XII TPM2, semester 5 (35 siswa). Uji coba lebih luas 

dilakukan pada 3 (tiga) rombongan belajar kelas XII: TPM1, TPM3, dan TPM4, 

semester 5 (98 siswa). Uji validasi dilakukan pada 4 rombongan belajar yaitu 

kelas XI 2TPM2, 2TPM4 semester 3 (65 siswa) sebagai kelas experimen, dan 

kelas XI 2TPM1, 2TPM3 semester 3 (67) sebagai kelas kontrol.      

Pemilihan subjek penelitian (siswa) yang akan dilibatkan dalam kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan secara random. Pemilihan 

subjek penelitian secara random akan berakibat pada berubahnya susunan subjek 

penelitian pada tiap-tiap kelas. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena susunan 

subjek penelitian pada tiap-tiap kelas telah dilakukan sebelumnya oleh sekolah 

yang bersangkutan dalam penentuan anggota rombongan belajar. Subjek 

penelitian tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2.  
Subjek Penelitian 

Langkah 
Ujicoba 

Siswa Kelas Mata Pelajaran Produktif Guru 
Produktif 

Keterangan 

 
 

1.Uji Coba 
Terbatas 

 
 

XII TPM -2 
35 siswa 

M7.10A (Mengerinda 
Pahat dan Alat Potong), 

M7.11A (Memfrais 
Kompleks), dan M7.21A 
(Membubut Kompleks). 

 
Tim guru 
terdiri dari 

2 (dua) 
orang guru 

1.Guru dan 
Mata pelajaran 

uji coba terbatas 
dan uji coba luas 

sama. 

 
 

2.Uji Coba 
Lebih Luas 

 
 

XII-TPM 1,3,dan 
4. 

98 siswa 

M7.10A (Mengerinda 
Pahat dan Alat Potong), 

M7.11A (Memfrais 
Kompleks), dan M7.21A 

(Membubut 
Kompleks). 

 
Tim guru 
terdiri dari 

2 (dua) 
orang guru 

2.Mata pelajar 
an uji coba ter 
batas, uji coba 
luas dan valida 
si dilaksanakan 

terpadu. 
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3.Uji 
Validasi 

 
XI -2 dan 4. 
(experimen) 

65 siswa; 
XI -1dan 

3.(control) 67 
siswa 

 
M7.5A(Bekerja dengan 
Mesin Umum),   M7.6A 
(Membubut) , M7.7A 

(Memfrais), dan M7.8A 
(Menggerinda) 

 

 
Tim guru 
terdiri dari 

2 (dua) 
orang guru 

3.Guru dan 
Mata pelajaran 

uji validasi 
untuk kelas 

experimen dan 
kontrol sama. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Tenik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, dalam penelitian 

ini digunakan beberapa instrumen, seperti: alat tes hasil belajar baik berupa alat 

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

dan pedoman wawancara. 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 persepsi siswa tetang model pembelajaran baik yang selama ini 

mereka jalani maupun model alternatif, dan sikap siswa terhadap jabatan teknisi 

yunior. Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data, 

informasi tentang kodisi dan proses pembelajaran yang selama ini terjadi di SMK 

Negeri 6 Kota Bandung maupun model alternatif dari guru produktif dan kepala 

sekolah. Pedoman observasi digunakan untuk melihat dan menelaah kondisi 

sekolah dan kegiatan implementasi model yang dilakukan oleh khalayak sasaran 

penelitian. 

2. Alat Pengumpul  Data 

Penelitian ini diawali dengan mengobservasi kondisi dan potensi SMK 

Negeri 6 Kota Bandung, sebagai sekolah yang dijadikan tempat penelitian 
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pengembangan model pembelajaran mata pelajaran produktif. Dalam proses 

pengembangan model tersebut dilakukan evaluasi terhadap perkembangan 

kompetensi, persepsi, sikap dan perkembangan siswa lainnya. Untuk itu diperlu 

kan alat pengumpul data baik berupa: 

a. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara dipergunakan untuk mendapatkan 

data atau informasi secara langsung dari responden dengan cara mengajukan 

pertanyaan. Pedoman wawancara dipergunakan dalam wawancara dengan 

kepala dan wakil kepala sekolah, guru produktif dan siswa pada studi 

pendahuluan. Selain itu dipergunakan juga pada wawancara dengan guru 

produktif dan industriawan yang terlibat uji coba model pembelajaran.   

b. Alat tes kognitif. Alat tes kognitif  dipergunakan untuk mengukur sejauh mana 

tingkat penguasaan siswa tentang pengetahuan yang menjadi standar 

kompetensi mata pelajaran produktif yaitu mata pelajaran produktif teknik 

pemesinan kelas XI terdiri dari M7.5A (Bekerja dengan Mesin Umum),   

M7.6A (Membubut), M7.7A (Memfrais), dan M7.8A (Menggerinda). 

Sedangkan mata pelajaran M7.10A (Mengerinda Pahat dan Alat Potong), 

M7.11A (Memfrais Kompleks), dan M7.21A (Membubut Kompleks) mata 

pelajaran produktif teknik pemesinan kelas XII. 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 
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dan Ibrahim (1989) yang menyatakan bahwa “penyusunan tes prestasi belajar 

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 (pretest) dan setelah melaksanakan 

pembelajaran (post test). 

c. Pedoman observasi. 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 benda kerja, aspek dan 

bobot penilaian. Sedangkan format penilaian proses yang 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.    

d. 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 
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menggali persepsi siswa tentang model pembelajaran konvensional yang 

selama ini mereka jalani dan tentang model pembelajaran alternatif yang 

merekan alami selama pelaksanaan model alternatif tersebut. 

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 : 

Tabel 3.3  
Aspek yang diteliti dan Teknik Pengambilan Data 

E. Prosedur Analisis Data 

            Analisis data dilakukan terhadap data-data yang dikumpulkan pada setiap 

tahap penelitian, khususnya  pada tahap studi pendahuluan, tahap uji coba dan 

tahap  validasi model pembelajaran sebagai berikut: 

NO ASPEK YANG DITELITI 
TEKNIK 

PENGAMBILAN DATA 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 

Siswa berkomunikasi  baik dengan konsumen saat 
menerima pemberi order 
Siwa menganalisis order 
Siswa menyatakan kesanggupan/ketidak 
sanggupan mengerjakan order 
Siswa mengerjakan order: a. proses mengerjakan 
dan  b. hasil kerja 
Siswa melakukan Quality Control 
Siswa berkomunikasi baik dengan konsumen 
waktu menyerahkan hasil kerja /order 
Alat tes kognitif untuk menguji kompetensi 
kognitif siswa dalam mata pelajaran Produktif 
pada uji coba terbatas, uji coba lebih luas dan uji 
validasi.Objektif test. 
Persepsi tentang model pembelajaran  
konvensional dan model  program pembelajaran 
alternatif. 
Kehadiran siswa sebagai pekerja industri 

Observasi 
 

Observasi 
Observasi 

 
Observasi 

 
Observasi 
Observasi 

 
Test 

 
 
 

Angket 
 

Monitoring 
kehadiran menggunakan 

finger scan 
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1. Studi pendahuluan. Pada tahap studi pendahuluan analisis data dilakukan 

melalui teknik deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan hasil 

observasi dan wawancara tentang karakteristik dan potensi SMK Negeri 6 Kota 

Bandung, lebih  khusus kondisi dan potensi Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan. Kondisi dan potensi yang menjadi studi pendahuluan meliputi 

kondisi sarana prasarana, manajemen sekolah dan kurikulum,sumberdaya 

manusia khususnya guru,siswa dan proses pembelajaran. 

2. Uji coba terbatas dan uji coba lebih luas model alternatif. Pada setiap uji coba 

ini  data yang dikumpulkan pada tahap persiapan, tahap pendahuluan, dan 

tahap inti adalah (1)data pre test dan post test kognitif; (2) data hasil 

pengamatan proses setiap langkah  berkomunikasi dari siklus model (soft skill); 

(3) data proses dari siklus model selain berkomunikasi (hard skill); (4) nilai 

hasil kerja siswa dari setiap order (nilai kompetensi); (5) data pre test dan post 

test persepsi siswa tentang model pembelajaran; (6) data kehadiran siswa dari 

finger scan; dan (7) khusus untuk uji coba lebih luas data-data kehadiran siswa 

pada finger scan. Sedangkan (8) adalah data hasil observasi pada tahap 

persiapan berupa data kualitatif dari proses perubahan manajeman, latihan 

berkomunikasi dan latihan menganalisis order. 

Data-data kuantitatif baik dari uji coba terbatas maupun dari uji coba luas 

dioleh dengan statistik deskriptif dan stasistik imperensial menggunakan SPSS-

16. Dengan menggunakan statistik deskriptif dan stasistik imperensial 

dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang berkaitan dengan:  
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a. Perbedaan kemampuan kognitif siswa antara sebelum dengan sesudah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran alternatif. 

b. Nilai kompetensi order1, order2 dan order3 siswa pada uji coba model 

pembelajaran alternatif. 

c. Kemampuan soft skill (baik M1, M3, dan M6) siswa antara sebelum dengan 

sesudah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran alternatif.  

d.  Kemampuan hard skill (baik M2, M4, dan M5) siswa antara sebelum 

dengan sesudah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

alternatif. 

e. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran konvensional sebelum siswa 

mengikuti model pembelajaran alternatif. 

f. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran alternatif dibandingkan dengan 

persepsi siswa terhadap model pembelajaran konvensional setelah siswa 

mengikuti model pembelajaran alternatif. 

g. Data kehadiran dan kepulangan siswa pada finger scan.  

3. Uji validasi model alternatif. Pada uji validasi data yang dikumpulkan dari 

kelas eksperimen dan dari kelas kontrol. Data dari kelas eksperimen data-data 

yang didapat meliputi data pada tahap persiapan, tahap pendahuluan, dan tahap 

inti adalah (1) data pre test dan post test kognitif; 2) data hasil pengamatan 

proses setiap langkah berkomunikasi dari siklus model (soft skill); (3) data 

proses dari siklus model selain berkomunikasi (hard skill); (4) nilai hasil kerja 

siswa dari setiap order (nilai kompetensi); (5) data pre test dan post test 

persepsi siswa tentang model pembelajaran; dan (6) data kehadiran siswa dari 
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finger scan (8) data hasil observasi proses persiapan meliputi proses perubahan 

manajemen, proses latihan berkomunikasi dan proses latihan menganalisis 

order bersifat kualitatif. Sedangkan data-data dari kelas kontrol adalah (1) data 

pre test dan post test kognitif; dan (2) nilai hasil kerja siswa dari setiap order 

(nilai kompetensi); 

Data-data kuantitatif dari uji validasi diolah dengan statistik deskriptif dan 

stasistik imperensial menggunakan SPSS-16. Dengan menggunakan statistik 

deskriptif dan statistik imperensial dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis 

penelitian yang berkaitan dengan: 

a. Kemampuan kognitif siswa siswa kelompok eksperimen dan siswa kelompok 

kontrol. 

b. Kompetensi siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilihat dari 

order 1, order2 dan order3. 

c. Kemampuan soft skill siswa kelompok eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran alternatif.  

d. Kemampuan hard skill siswa kelompok eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran alternatif.  

e. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran konvensional sebelum siswa 

mengikuti model pembelajaran alternatif.  

f. Persepsi siswa kelompok eksperimen terhadap model pembelajaran 

konvensional setelah siswa mengikuti model pembelajaran alternatif. 

g. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran alternatif setelah siswa 

mengikuti model pembelajaran alternatif. 
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h. Data kehadiran dan kepulangan siswa pada finger scan.  

 
F. Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian 

 
           Tahap-tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam 

mengembangkan model pembelajaran alternatif dimulai dari tahap:  

a. Tahap pertama studi pendahuluan 

b. Tahap kedua studi pengembangan  

c. Tahap ketiga tahap uji coba 

d. Tahap keempat tahap validasi 

1. Tahap studi pendahuluan  

           Diawali dengan persiapan teknis yang didasarkan pada proposal disertasi 

yang disetujui oleh komisi penguji dengan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia no 692/H 40.7/DT/2009 yang menetapkan 

Promotor, Co Promotor dan Anggota Promotor dengan dasar surat penunjukan itu 

penulis secara resmi menyampaikan surat permohonan dari Direktur Pasca 

Sarjana UPI untuk mendapat izin penelitian di SMK Negeri 6 Kota Bandung. 

Berdasarkan surat Kepala SMK Negeri 6, tanggal 6 April 2009 no 

070/252/SMKN.6/2009, mulai bulan april 2009 secara resmi penulis melakukan 

penelitian di SMK Negeri 6 Kota Bandung dari mulai studi pendahuluan sampai 

dengan uji validasi model pembelajaran alternatif. Studi pendahuluan dilakukan 

dimulai dengan studi literatur dilanjutkan dengan studi dokumentasi dan pra 

survey tentang kondisi SMK Negeri 6 Kota Bandung. 

2. Tahap Studi Pengembangan 
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          Dilakukan dengan melakukan pengakajian terhadap teori-teori pendidikan, 

kurikulum, belajar dan pembelajaran, disamping mengkaji kondisi-kondisi proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah baik model pembelajaran 

konvensional, pendidikan sistem ganda, production based teaching dan praktek 

kerja industri. Dengan bekal hasil pengkajian terhadap teori-teori pendidikan dan 

kondisi proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, penulis padukan dengan 

konsep pendidikan teaching factory, work based learning dan konsep life skill 

maka penulis rumuskan draft design model pembelajaran alternatif. 

Sebelum draft design model pembelajaran alternatif di uji cobakan draft model 

tersebut, penulis diskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang 

dilaksanakan tanggal 15 juli 2009 di SMK Negeri 6 Kota Bandung. Dalam FGD 

tersebut, penulis mengundang para pengambil kebijakan di SMK Negeri 6 yaitu; 

Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah sebanyak 

7 orang. Unsur yang lain adalah para praktisi pendidikan yaitu guru-guru 

produktif  kompetensi keahlian teknik pemesinan sebanyak 6 orang, para ahli 

pendidikan teknik mesin yaitu dosen jurusan pendidikan teknik mesin FPTK UPI 

4 orang, para praktisi industri 2 orang dan para ahli kurikulum 2 orang.  

Dengan memperhatikan hasil FGD penulis melakukan pengkajian ulang Draft 

Design model pembelajaran alternatif sekaligus melakukan penyempurnaan 

3. Tahap Uji Coba 

           Dimulai dengan uji coba terbatas yaitu uji coba model pembelajaran 

alternatif dilaksanakan pada satu rombongan belajar yaitu kelas XII TPM 2. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pengolahan data-data yang didapat dari 



 

151 
 

uji coba terbatas penulis melakukan pengkajian ulang sekaligus melakukan 

penyempurnaan draft design model pembelajaran alternatif. Draft design model 

pembelajaran alternatif yang dihasilkan pada uji coba terbatas kemudian 

dilakukan uji coba lebih luas pada 3 rombongan belajar kelas XII TPM 1, TPM3 

dan TPM4. Dengan uji coba terbatas dan uji coba lebih luas diharapkan dihasilkan 

model pembelajaran yang diharakan sekaligus kelebihan dan kemudahan dalam 

mengimpelementasikannya.  

4. Tahap Uji Validasi 

            Uji validasi dilakukan untuk melihat validitas dari model baik secara 

konsep maupun implementasinya dengan membandingkan kompetensi yang 

dicapai oleh kelompok siswa kelas eksperimen dengan kompetensi yang dicapai 

kelas kontrol. uji coba validasi dilakukan pada rombongan belajar kelas XI 

kompetensi keahlian teknik Pemesinan dengan membentuk kelompok kelas 

eksperimen yang terdiri dari kelas XI TPM 2 dan TPM 4 sedangkan kelompok 

kontrol terdiri dari kelas XI TPM 1 dan TPM 3. 

Pada setiap pelaksanaan uji coba dan pada uji validasi penelitian dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Persiapan Uji coba dan uji validasi 

Persiapan uji coba baik uji coba terbatas maupun uji coba lebih luas 

dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu: 1). Persiapan awal pelaksanaan uji 

coba/uji validasi yang dilaksanakan H-1 artinya satu hari sebelum implementasi 

model. Apabila implementasi dilaksanakan hari Senin maka persiapan awal 

dilaksanakan hari Sabtu. Kegiatan yang dilakukan adalah Persiapan Guru dan 
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Siswa; Persiapan bahan; Persiapan mesin dan alat; Pre test: Kognitif, Angket 

Sikap siswa terhadap jabatan teknisi yunior, dan Angket Persepsi tentang Model 

pembelajaran; 2). Persiapan implementasi uji coba/validasi yang dilaksanakan hari 

pertama implementasi model. Kegiatan persiapan implementasi hari pertama 

dimulai dengan; a). mengubah manajemen sekolah menjadi manajemen industri 

dimana guru dan siswa berdiskusi dengan langkah-langkah: guru mengajak siswa 

untuk mengamati bentuk bangunan sekolah yang ternyata menyerupai pabrik atau 

industri; siswa diminta mengamati susunan mesin-mesin dan sarana yang ada di 

workshop  juga sudah seperti di industri; apakah kalau siswa lulus dari SMK ingin 

bekerja di industri; apa jabatan lulusan SMK dalam struktur industri, kompetensi 

apa yang harus dimiliki seorang teknisi yunior; salah satu program untuk 

mengenal dan merasakan suasana industri adalah siswa melaksanakan program 

praktek kerja industri (Prakerin); penilaian hasil kerja di industri adalah go no go 

atau penilaian diserahkan kepada standar pasar, konsumen atau pemesan; itulah 

situasi yang akan mereka hadapi waktu bekerja di industri. Dalam kondisi yang 

ada maukah siswa merasakan suasana industri tetapi di sekolah dimana siswa 

berperan sebagai pekerja sedangkan guru berperan sebagai asesor dan konsultan. 

Dengan pendekatan kesepakatan sosial guru membuat kesepakatan dengan para 

siswa untuk melaksanakan model pembelajaran alternatif. b). Latihan 

berkomunikasi dilakukan dengan langkah-langkah: Guru memulai pelatihan 

dengan memberi informasi tentang berkomunikasi, apa arti komunikasi, apa 

manfaat komunikasi, mengapa seorang teknisi yunior harus mempunyai 

kemampuan berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan hal-
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hal apa saja yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi; Guru memberikan 

contoh kasus komunikasi yang berhasil dan kasus komunikasi yang tidak berhasil; 

Kemudian guru memberi contoh bagaimana berkomunikasi yang baik dengan 

memperhatikan intonasi, mimik muka, cara berpandangan dan body language 

yang baik, beberapa siswa diminta mencoba mengikuti contoh; Guru mengatur 

siswa untuk berlatih, siswa dibagi dua kelompok masing-masing dipandu dan 

diberi feed back oleh seorang  guru. Siswa bergiliran berperan sebagai tamu dan 

sebagai penerima tamu, sampai semua siswa mendapat kesempatan berlatih. c). 

Latihan menganalisis order dilakukan agar siswa memahami betul apa yang harus 

dikerjakan, dan melakukan konsultasi dengan guru yang berperan sebagai 

konsultan dan asesor menilai kebenaran langkah-langkah kerja hasil analisis 

siswa. Langkah-langkah latihan  menganalisis order tersebut dilakukan dalam 

beberapa tahap sebagai berikut : Masing-masing siswa diajak untuk membaca 

gambar: identifikasi proyeksi, skala gambar, simbol-simbol, dan dimensi benda; 

Dengan memperhatikan gambar kerja siswa dipandu untuk menentukan bahan, 

penentuan tool yang dipakai, wujud bahan dan harga bahan; Berdasarkan bahan 

yang diketahui, siswa dipandu untuk menentukan peralatan dan mesin yang 

dipakai, peralatan yang dipakai, dan pengaturan pemakaian mesin; Siswa diajak 

untuk mengidentifikasi alat bantu yang diperlukan  dalam pengerjaan order 

tersebut, persiapan alat bantu, termasuk pembuatan alat bantu yang baru apabila 

belum ada; Dengan memperhatikan proses mengerjakan order pada suatu mesin, 

siswa dipandu bagaimana menghitung waktu pengerjaan order dengan pedoman 

waktu kotor pemakaian mesin standar ditambah setengah waktu standar, untuk 
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mengantisipasi kegagalan. Mengkalkulasi biaya pengerjaan, bahan, dan tool, 

penentuannya ditentukan oleh guru. 

b. Tahap Pendahuluan Implementasi Uji coba dan Uji validasi Model  

           Tahap pendahuluan implementasi model pembelajaran alternatif baik pada 

uji coba terbatas, uji coba luas maupun pada uji validasi terdiri dari enam langkah 

yaitu langkah 1, langkah 3 dan langkah 6, yang disebut soft skill, sedangkan 

langkah 2, langkah 4 dan langkah 5 disebut hard skill. Secara keseluruhan 

langkah-langkah dari siklus model terseburt adalah:  a) Langkah 1. Penerimaan 

Pemberi Order; pada langkah ini siswa berkomuni kasi dengan baik, dengan 

pemberi order, dengan memperhatikan intonasi, body language, cara 

berpandangan dan mimik muka yang benar. b). Langkah 2. Menganalisis Order; 

siswa menganalisis order dengan cara membaca gambar secara cermat, agar siswa 

memahami betul apa yang harus dikerjakan. c). Langkah 3. Menyatakan Kesiapan 

Mengerjakan Order; dalam menyatakan kesanggupan mengerjakan order atau 

pesanan siswa berkomunikasi dengan  tamu pemberi order, dengan 

memperhatikan intonasi, body language, cara berpandangan dan mimik muka 

yang baik.  

c. Tahap Inti Implementasi Uji coba dan Uji validasi Model 

Tahap inti implementasi model pembelajaran alternatif pada uji coba 

terbatas, uji coba lebih luas maupun uji validasi terdiri dari: a).  Langkah 4. 

Mengerjakan Order; pada langkah ini siswa mengerjakan order dengan baik 

sesuai tuntutan gambar kerja, prosedur dan karakteristik pekerjaan; b). Langkah 5. 

Melakukan Quality Control; pada langkah ini siswa dapat melakukan Quality 
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Control dengan benar terhadap benda kerja yang dikerjakannya. c). Langkah 6. 

Menyerahkan Order; dengan meyakinkan siswa dapat menyerahkan order kepada 

pemesan, berkomunikasi dengan tamu pemberi order, dengan memperhatikan 

intonasi, body language, cara berpandangan dan mimik muka yang baik.  

d.  Tahap Penutup Implementasi Uji coba dan Uji validasi Model 

Tahap penutup dilakukan dengan cara melakukan evaluasi baik evaluasi terhadap 

hasil belajar siswa, evaluasi proses pelaksanaan uji coba, dan uji validasi dan juga 

evaluasi terhadap model pembelajaran itu sendiri. 


