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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan yang akan diteliti, jenis penelitian yang 

dilakukan yaitu penelitian ex-post facto. Karena penelitian ini dilakukan setelah 

pelaksanaan praktik industri berlangsung maka penelitian ini juga termasuk jenis 

penelitian ex-post facto. Dua jenis metode tersebut di pandang sesuai dengan 

penelitian ini karena dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh 

gambaran variabel yang diteliti, menemukan ada tidaknya Pengaruh Soft Skill 

Terhadap pelaksanaan Praktik Industri dan apabila terdapat pengaruh, seberapa 

besarnya pengaruh tersebut. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian “Pengaruh Soft Skill Terhadap 

pelaksanaan Praktik Industri Siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK 

Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal” dilakukan pada siswa-siswi yang telah 

melaksanakn kegiatan prakerin dan industri yang dijadikan tempat praktik industri 

siswa-siswi SMK Negeri 1 Adiwerna. Adapun waktu penelitian yaitu pada bulan 

Febuari 2015 dengan tahap-tahap penelitian yaitu: (1) Telah pustaka dan survey 

lapangan, (2) Pembuatan proposal penelitian, (3) Pengambilan data, (4) Analisis 

data, (5) Penyusunan laporan penelitian.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008: 61) polpulasi merupakan generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/sunjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.Harus dipastikan bahwa sempel yang diambil dari 

populalasi betul-betul representatif (mewakili). 

1. Populasi 

Perlu diketahui dalam penelitian populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

objek dan benda-benda alam lainya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah 

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki suatu subyek atau obyek yang diteliti (Sugiyono, 

2008: 61). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu siswa SMK Negeri 

1 Adiwerna kelas XII serjumlah 82 siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 1 Adiwerna yang telah melaksanakan kegiatan praktik industri. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel sering disebut teknik sampling atau desain 

sampling atau metode sampling adalah teknik atau metode yang akan digunakan 

untuk mengambil sampel yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan data 

penelitian (Erwan dan Dyah, 2007).  

Sampel yang digunakan yaitu siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 1 Adiwerna. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability 

sampling jenis proportional random sampling, karena dalam penelitian ini 

pengambilan anggota sampel dari populasi diambil secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Menurut Sugiyono 

(2008: 87) dari sejumlah populasi 82 siswa dengan taraf kesalahan sebesar 5% 

maka dapat diambil sampel sejumlah 67 siswa kelas XII yang telah 
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melaksanakan kegiatan praktik industri tersebut bersedia untuk dijadikan sampel. 

Adapun nilai probabilitas sampel sebagai berikut:  

TGB 1 =  
27
82

 x 67 = 22,06 Dibulatkan 22  

TGB 2 =  
27
82

 x 67 = 22,06 Dibulatkan 22  

TGB 3 =  
28
82

 x 67 = 22,87 Dibulatkan 23  

Jumlah   = 67 

Proses pengambilan sampel dengan cara mengambil dari setiap Nomor 

Induk Siswa (NIS) yang telah tersusun secara urut. Tulis Nomor Induk Siswa 

(NIS) yang telah tersusun kemudian diacak kembali. Diambil sejumlah 22 Nomor 

Induk Siswa (NIS) untuk kelas TGB 1, 22 Nomor Induk Siswa (NIS) untuk kelas 

TGB 2 dan 23 Nomor Induk Siswa (NIS) untuk kelas TGB 3 tanpa melihat Nomor 

Induk Siswa (NIS) yang tertera pada lembar angket.  

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2008:38) variabel merupakan 

konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari. Variabel penelitian 

merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulanya. 

Dalam penelitian tentang “Pengaruh Soft Skill Terhadap pelaksanaan 

Praktik Industri Siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 

Adiwerna” maka variabel independen/variabel bebas (yang mempengaruhi) yaitu 

soft skill sedangan untuk variabel dependen/variabel terikat (yang dipengaruhi) 

yaitu pelaksanaan praktik industri. Hal yang akan ditinjau yaitu mengenai 
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kegiatan praktik industri siswa, hasil kerja praktik industri dan kelancaran 

kegiatan praktik industri.  

 

E. Devinisi Operasional Variabel 

Berdasarkan kajian teori yang sudah dipaparkan, definisi operasional 

variabel diatas adallah sebagai berikut:  

1. Soft skill adalah kemampuan personal dan interpersonal yang terdapat pada 

diri siswa dimana kemampuan tersebut dapat digunakan sebagai bekal bagi 

siswa selama praktik industri untuk memperlancar kegiatan praktik industri 

agar sesuai dengan yang diharapkan. Cara memaksimalkan kemampuan soft 

skill siswa dilakukan melalui diskusi kelas, kegiatan organisasi, kerja sama 

dalam melaksanakan tugas.  

2. Pelaksanaan praktik industri merupakan kegiatan pembelajaran siswa di 

dalam dunia industri yang didalamnya meliputi pembelajaran dunia kerja, 

pelatihan bekerja secara rill, menjalin kerja sama yang baik dengan industri, 

mengembangkan ketrampilan diri. Setelah praktik industri  dapat diketahui 

kemampuan dari siswa selama proses pembelajaran berdasarkan dari 

pelaksanaan dan laporan dari industri.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena teknik pengumpulan data adalah tujuan utama dari 

penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2008: 222).Instrument 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008: 102). 
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1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tentang “Pengaruh Soft Skill Terhadap pelaksanaan 

Praktik Industri Siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 

Adiwerna” metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner (angket) 

untuk mengetahui Pengaruh Soft Skill Terhadap pelaksanaan Praktik Industri 

Siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna.Selain itu juga 

untuk mengetahui kesesuaian antara soft skill yang dimiliki siswa dengan praktik 

industri siswa SMK Negeri 1 Adiwerna. 

Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang efesien 

apabila peneliti tau dengan pasti veriabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan 

apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar luas di wilayah yang 

luas.Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup/terbuka, dapat 

diberi ke responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. 

(Sugiyono, 2008: 142) 

Kuesioner (Angket) digunakan untuk memperoleh data penelitian terkait 

Pengaruh Soft Skill Terhadap pelaksanaan Praktik Industri Siswa Jurusan Teknik 

Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna. Kuesioner (Angket) ditujukan untuk 

siswa yang telah melaksanakan kegiatan praktik industri. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrument yang akan digunakan untuk 

penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel 

penelitianya lima, maka jumlah intrumen yang yang digunakan untuk penelitian 

juga lima. Karena instrument penelitian akan digunakan untuk melakukan 
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pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka 

setiap instrument harus mempunyai skala (Sugiyono,2008: 92).  

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data hasil penilaian digunakan 

sistem penilaian jawaban yang bertingkat. Pemilihan jawaban digunakan empat 

tingkat dan untuk menilaianya dengan memberikan tanda Centang (√) pada 

jawaban. Alternative jawaban tingkat pemilihan sebagai berikut:  

Selalu    Jawaban  4 

Sering    Jawaban 3 

Kadang-kadang  Jawaban 2 

Tidak Pernah   Jawaban 1 

Untuk rancangan angket penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Soft Skill  
No Sub Kompetensi Indikator  Nomor Item Σ 
1. Soft Skill Komunikasi Lisan 1,2,3,4 4 

Mandiri 5,6,7 3 
Kemampuan Analitis 8,9,10 3 
Ketrampilan kepemimpinan 11,12,13 3 
Etika/Integritas 14, 15,16 3 
Motivasi 17,18,19 3 
Inisiatif 20,21,22 3 
Komitmen 23,24, 25 3 
Menyelesaikan Masalah 26,27,28 3 
Fleksibel 29,30,31 3 
Manajemen Waktu 32,33,34 3 

Jumlah 34 
 
Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Praktik Industri  
No Sub Kompetensi Indikator  Nomor Item Σ 
1. Praktik Industri Persiapan 35,46,37 3 

Kegiatan 38,39,40 3 
Hasil Kerja 42,42,43,44 4 
Kelancaran Kegiatan 45,46,47,48 4 

Jumlah 14 
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G. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan 

menggunakan instrument yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang  valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Sedangkan hasil penelitian yang reliable, bila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.Instrument yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapat data (mengukur) itu valid (Sugiyono, 

2008: 121). Oleh karena itu perlu dilakukannya pengujian instrument untuk 

mendapatkan data yang valid dan reable.Dalam pengujian instrument terdapat 

dua hal pokok yaitu uji validitas dan uji reabilitas. 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor 

tes sesuai dengan tujuan penggunaaan tes. Bukti validitas diperoleh melalui 

akumulasi bukti-bukti yang mendukung penafsiran suatu tes (Mardapi,2008:16).  

Terdapat dua macam validitas yang sesuai dengan carara pengujiannya, 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Validitas Isi  

Pengujian validitas isi dengan instrument berbentuk test dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. Secara teknis pengujian validitas isi dibantu dengan menggunakan 

kisi-kisi instrument, atau matriks pengembangan istrumen.Dimana dalam kisi-kisi 

tersebut terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor 

butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah duijabarkan dari indikator. 
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b. Validitas Butir 

Validitas butir instrument dapat dicapai apabila data yang dihasilkan dari 

instrumen tersebut sesuai dengan informasi lain mengenai variabel penelitian 

tersebut. validitas ini dilaksanakan dengan menyeleksi butir-butir pertanyaan 

dalam rencana instrument terpakai sehingga diketahui butir mana yang perlu 

dipertahankan, direvisi atau dihilangkan.  

Digunakan taraf signifikan 5 % dan N = 30 pada uji coba instrument soft 

skill dan pelaksanaan praktik industri diperoleh harga rtabel sebesar 0,364. Harga 

rtabel tersebut digunakan sebagai patokan butir instrument yang mempunyai harga 

rhitung  0,364 dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila rhitung < 0,364 butir soal 

dinyatakan gugur.  

Hasil analisis menggunakan microsoft office 2007 untuk instrument soft 

skill dinyatakan valid dengan indeks korelasi antara 0,1 – 0,7. Hasil pengujian 

instrument soft skill menunjukan soal yang gugur yaitu butir nomer 29. Instrument 

pelaksanaan praktik industri memiliki indeks korelasi antara 0,17 – 0,64. Hasil 

pengujian instrument pelaksanaan praktik industri menunjukan soal tidak 

terdapat soal gugur.  

Butir soal yang gugur tidak diperbaiki karena aspek yang diukur masih 

terwakili oleh beberapa butir soal yang lainya. Berdasarkan hasil uji instrument 

angket yang telah dilakukan maka dapat diketahui butir instrument yang valid 

untuk variabel soft skill sebanyak 33 butir, untuk instrument pelaksanaan praktik 

industri sebanyak 14 butir.  

2. Uji Reabilitas 

Pengujian reabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun 

internal.Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan internal 
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consistency.Secara internal reabilitas dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik 

tertentu.Pengukuran reabilitas instrument soft skill dan praktik industri siswa 

menggunakan rumus Alfa Cronbach. Dimana rumus Alfa Cronbach dipergunakan 

untuk instrument dengan jawaban model skala likert dengan skala 1 sampai 

dengan 4.  

Menurut Sugiyono (2008:365) Rumus dari Alfa Cronbach sebagai berikut:  

r =
k

(k − 1)
1 −

∑ s
s

 

Keterangan  

r  : Reabilitas Instrumen  s          : Varians total 
k : Mean kuadrat antara subyek ∑ s   : Mean Kuadrat Kesalahan 
 

Berdasarkan olah data menggunakan program microsoft office 2007 

dengan rumus Alfa Cronbach untuk uji coba instrument soft skill diperoleh hasil 

0,9057.  

Hasil pengujian yang didapat kemudian di interpretasikan dengan tabel 

nilai r interpretasi menurut Suharsimi Arikunto (2010: 319) yaitu:  

Besarnya Nilai r Tingkat Keterandalan 
0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 
0,600 - 0,799  Tinggi 
0,400 – 0,599 Cukup 
0,200 – 0,399 Rendah 
Kurang dari 0,200 Sangat Rendah 

       (Suharsimi, 2010: 319) 

 Berdasarkan tabel nilai r interpresepsi masuk kedalam kategori sangat 

tinggi. Uji coba instrument pelaksanaan praktik industri diperoleh hasil 0,766. 

Berdasarkan tabel nilai r interpresepsi masuk kedalam kategori tinggi.  
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H. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

mengelompokan data agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang analisis datanya diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dengan metode statistik. 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2008: 29) statistik deskriptif merupakan statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek 

yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dalam 

statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data atau menentukan 

tendensi sentral yang meliputi perhitungan rata-rata atau mean (M), modus (Mo), 

Median (Me), dan simpangan baku (SD), frekuensi serta histogram dari masing-

masing variabel.  

Dengan  harga rerata tersebut dapat dikategorikan kecenderungan yaitu: 

 (Mi + 1,5 SDi)   adalah Sangat Tinggi 

Mi  x < (Mi + 1,5 SDi) adalah Tinggi 

(Mi – 1.5 SDi)  x < Mi adalah Cukup 

< (Mi – 1,5 SDi)   adalah Rendah 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan adalah tenik analisis parametris 

karena jenis data yang dianalisi yaitu data Interval dan ratio. Dimana dalam 

teknik analisis regresi linear sederhana yang bersifat parametris untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) dan besarnya 
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pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) dengan persamaan regresi 

linier sederhana sebagai berikut:  

Y′ = a + bX 

Y’ : Variable Dependen 
X : Variable Independen 
푋  : Chi Kuadrat 
a : Konstanta (nilai Y’ apabila X=0) 
b : Koefisien Regresi   

       (Sudjana, 2001: 6) 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui tentang keadaan 

sampel yang diambil apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Dimana dalam pengujian ini setiap variabel diuji normalitasnya. Menurut 

Sugiyono (2008: 82) yang diigunakan untuk menguji normalitas data sebagai 

berikut:  

X =
(f − f )

f
 

X2 = Chi Kuadrat 
Fo = frekuuensi yang diperoleh dari sampel 
Fh = frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai permintaan  

   dari frekuensi yang diha8rapkan dalam populasi 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui sifat hubungan dari data 

variabel bebas dengan data variabel terikat. Adapun criteria untuk pengujian 

linieritas yaitu (F hitung) dibandingkan dengan F tabel dengan dk pembilang (k – 

2) dan dk penyebut (n – k).untuk menguji hipotesis nol, tolak hipotesis regresi 

linier, jika statistic F hitung yang diperoleh lebih besar dari harga F dari tabel 

menggunakan taraf kesalahan yang dipilih dan dk yang bersesuaian.  
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3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah hipotesis yang diuji termasuk dalam 

Hipotesis asosiatif. Sedangkan Hipotesis yang diuji yaitu hipotesisi nol (Ho), 

sedangkan hipotesis yang diajukan berdasarkan teori merupakan hipotesis 

alternative (Ha).Dimana dalam hipotesis nol (Ho) tandingan dari hipotesis 

alternative (Ha), yang dapat disimpulkan jika Ho diterima berarti Ha ditolak atau 

pun sebaliknya jika Ha diterima maka Ho ditolak. 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh soft skill terhadap 

pelaksanaan praktik industri dan besarnya pengaruh soft skill terhadap 

pelaksanaan praktik industri. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier 

sederhana karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu 

soft skill terhadap praktik industri siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK 

Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal.  


