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BAB III  
METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi 

dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi dan kuisioner yang terdiri dari angket tertutup dan 

terbuka. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat relevansi 

kompetensi lulusan D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta dengan 

kebutuhan industri jasa konstruksi.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada DUDI jasa konstruksi dimana lulusan 

D3 Teknik Sipil UNY bekerja pada perusahaan tersebut. Pemilihan objek dan 

lokasi didasarkan atas tercapainya tujuan penelitian dan kemudahan 

memperoleh data, serta disesuaikan dengan waktu dan biaya penelitian tanpa 

mengurangi kesahihan dan kevalidan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.  

C. Responden 

Pada penelitian ini diperoleh data mengenai industri jasa konstruksi 

bidang pelaksana dimana lulusan bekerja yang nantinya akan menjadi 

responden dalam penelitian ini. Industri jasa konstruksi bidang pelaksana 

tersebut berjumlah 10 perusahaan seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Data Responden Penelitian 

No. Nama Perusahaan Alamat 

1. Cv. CERTC Kadisoko, Purwomartani, Kalasan, Sleman 

2. 
PT. Satyagraha 
Bintang Raya 

Kalangan RT 009, Baturetno, Banguntapan, 
Bantul 

3. Cv. Kartika Sejahterah 
Kalangan RT 008, Baturetno, Banguntapan, 
Bantul 
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Jumlah responden tersebut ditentukan dengan tabel Isaac dan Michael 

dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5% sehingga dengan jumlah populasi 

minimal yaitu 10 maka dapat ditentukan jumlah sampel sebesar 10 perusahaan 

dengan begitu akan memenuhi syarat secara metodologis. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional bertujuan untuk memperjelas dan menghindari 

salah penafsiran dalam mengartikan variabel. Variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2009). 

Berdasarkan kajian teori yang sudah dipaparkan, definisi operasional dari 

variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Kurikulum D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta 

Kompetensi kurikulum D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta 

adalah gambaran mengenai standar kompetensi lulusan atau kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan 

khusus, dan keterampilan umm yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran 

kurikulum 2018 D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

No. Nama Perusahaan Alamat 

4. 
Cv. Sumber Makmur 
Sembilan 

Perumahan Graha Yasa 1, Sewon, Bantul 

5. PT. Karsindo Estatama 
Kloncoman RT.01 RW. 14, Pandowo Harjo, 
Sleman 

6. Cv. Jati Kita Bersama 
Perumahan Dalem Teratai Asri Blok B-2, 
Pandeyan, Bangunharjo, Sewon, Bantul 

7. 
PT. Reyka Mandiri 
Abadi 

Jl. Buaran Raya No.M, RT.8/RW.15, Duren 
Sawit Jakarta Timur, DKI Jakarta 

8. 
PT. Jagat Indo 
Gemilang 

Jln Kadisoka, Dusun Banjeng, RT 4 RW 35, 
Maguwoharjo, Sleman 

9. 
PT. Anugerah Hatatah 
Indah 

Jl Margorejo C610 Surabaya 

10. PT. Nusa Raya Cipta Jl. Brigjend. Sudiarto No. 516,Semarang 
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a. Sikap 

Kompetensi aspek sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya 

sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 

dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran. 

Sikap adalah standar kompetensi lulusan dari kurikulum 2018 D3 Teknik 

Sipil Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki relevansi dengan kebutuhan 

DUDi, dengan sub indikator sebagai berikut: a) sikap spiritual, b) sikap sosial, 

dan c) karakter kewarganegaraan. 

b. Pengetahuan 

Kompetensi pengetahuan merupakan konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran 

dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

Pengetahuan adalah standar kompetensi lulusan dari kurikulum 2018 

D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki relevansi dengan 

kebutuhan DUDi, dengan sub indikator sebagai berikut: a) ilmu pengetahuan 

teknik sipil dan b) penerapan ilmu dasar teknik sipil. 

c. Keterampilan Khusus 

Kompetensi keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus 

yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program 

studinya dalam hal ini adalah bidang teknik sipil. 

Keterampilan khusus adalah standar kompetensi lulusan dari kurikulum 

2018 D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki relevansi 
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dengan kebutuhan DUDi, dengan sub indikator sebagai berikut: a) keterampilan 

analitis, b) keterampilan teknis, dan c) berjiwa entrepreneur. 

d. Keterampilan Umum 

Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan 

lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 

Keterampilan umum adalah standar kompetensi lulusan dari kurikulum 

2018 D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki relevansi 

dengan kebutuhan DUDi, dengan sub indikator sebagai berikut: a) kemampuan 

berpikir kritis serta pemecahan masalah, b) kemampuan berkomunikasi, dan c) 

kolaborasi serta kepemimpinan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. Ada beberapa instrumen pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Kuisioner, adalah seperangkat pertanyaan yang disusun untuk diajukan 

kepada responden. Kuisioner ini dimaksud untuk meperoleh informasi tertulis 

dari responden mengenai kompetensi dari kurikulum D3 Teknik Sipil 

Universitas Negeri Yogyakarta yang dibutuhkan oleh DUDI. Jenis angket 

yang digunkan yaitu angket tertuup dengan menggunakan skala likert. Data 

kuisioner dikumpulkan secara langsung, hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

data yang benar-benar objektif.  

2. Dokumentasi, mengumpulkan informasi dengan mempelajari sumber data 

tertulis atau dokumen yang dilakukan untuk memperoleh data pendukung. 

Dokumen tersebut dapat berupa catatan, silabus yang digunakan, gambar 
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ataupun foto. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan di Program Studi 

D3 Teknik Sipil UNY dengan mengumpulkan dokumen berkaitan dengan 

kompetensi lulusan yang terdapat SKL pada capaian pembelajaran kurikulum 

2018.  

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada waktu peneliti 

menggunakan suatu metode pengumpulan data. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah angket. Angket yang digunakan adalah angket terbuka dan 

angket yang berisi daftar pertanyaan untuk kemudian diisi dengan memberikan 

tanda centang (√) pada poin yang sesuai. 

Berikut ini adalah kisi-kisi dari angket tersebut: 

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor Butir 

Soal 

Kompetensi 
Kurikulum D3 
Teknik Sipil 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 
(Capaian 
Pembelajaran) 

Sikap 

Sikap spiritual 1, 2, 3, 4, 5 

Karakter kewarganegaraan 6, 7, 8, 9,10 

Sikap sosial 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan Teknik 
Sipil 

18, 19, 20, 21, 
22, 23 

Penerapan ilmu dasar Teknik 
Sipil 

24, 25, 26 

Keterampilan 
Khusus 

Keterampilan analitis 
27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34 

Keterampilan teknis 35, 36, 37, 38 

Berjiwa entrepreneur 40 

Keterampilan 
Umum 

Kemampuan berpikir kritis 
dan pemecahan masalah 

41, 42, 43 

Kemampuan berkomunikasi 
44, 45, 46, 47, 
48 

Kolaborasi dan 
kepemimpinan 

49, 50, 51, 52, 
53 
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Skala pengukuran yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah 

skala likert dengan 4 alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memberikan 

tanda centang () pada jawaban yang sudah tersedia. Jumlah penilaian 4 

indikator yang dijabarkan menjadi 53 butir dengan skor maksimal 212. Alternatif 

jawaban pada skala likert dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. Skor Alternatif Jawaban Angket Penelitian 

Alternatif Jawaban 
Skor Item 

Pernyataan 

Sangat relevan 4 

Relevan 3 

Cukup relevan 2 

Kurang relevan 1 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas isi instrumen diperoleh dengan cara mengkonsultasikan butir-

butir instrumen yang telah disusun kepada para ahli (judgment expert). Para ahli 

yang ditunjuk adalah beberapa ahli dan praktisi sesuai dengan bidangnya 

masing-masing, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan apakah maksud 

kalimat dalam instrumen dapat dipahami oleh responden dan butir-butir tersebut 

dapat menggambarkan indikator-indikator setiap variabel. Instrumen penilaian di 

nyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian apabila ahli atau judgement 

expert menyatakan layak. 

Hasil validitas lembar instrumen relevansi kompetensi kurikulum D3 

Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta dengan Kebutuhan DUDI 

berdasarkan pendapat para ahli yaitu dua ahli materi diperoleh pengkategorian 

sebagai berikut : 
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 Tabel 4. Hasil Penilaian Validasi Para Ahli 

Instrumen Kualitas Jumlah Ahli 

Angket Layak  2 

Tidak Layak  0 

 

Berdasarkan Tabel 4. disimpulkan bahwa instrumen penelitian relevansi 

kompetensi kurikulum D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta dengan 

kebutuhan DUDI layak untuk pengambilan data. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes dapat diteskan pada objek yang 

sama untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya melihat kesejajaran hasil. 

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah rumus Alpha Croncbach 

menggunakan software SPSS version 24 yaitu sebagai berikut:  

r11 = (
𝑛

𝑛−1
 ) (1 −

∑𝜎𝑏𝑖
  2

𝜎𝑡
  2 )  

Keterangan: 

r11       = Reliabilitas yang dicari 

n    = Banyaknya butir soal 

∑𝜎𝑏𝑖
  2 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
  2 = Varians total 

(Arikunto: 2013) 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Reliabilitias Instrumen 

Instrumen Alpha Cronbach 

Aspek sikap 0.894 

Aspek pengetahuan 0.713 

Aspek keterampilan khusus 0.800 

Aspek keterampilan umum 0.902 

Rerata 0.827 
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Instrumen dapat di katakan mempunyai reliabilitas apabila nilai kriteria 

soal yang digunakan dalam instrumen 0,6 sampai dengan 1,00. Perhitungan 

tersebut menyatakan bahwa instrument penelitian relevansi kompetensi 

kurikulum D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta dengan kebutuhan 

DUDI layak untuk pengambilan data. 

H. Teknik Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif Persentase. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada 

pada penelitian yaitu kompetensi kurikulum D3 Teknik Sipil Universitas Negeri 

Yogyakarta (X) dan pentingnya kompetensi kurikulum bagi DUDI (Y). Deskriptif 

persentase ini diolah dengan cara skor yang diperoleh dibagi dengan skor 

maksimal dikalikan 100 persen, seperti dikemukan Sudjana (2001: 129) adalah 

sebagai berikut: 

DP = 
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

DP  : Deskriptif persentase 

N  : Skor maksimal item pertanyaan 

n  : Skor empirik (skor yang diperoleh) 

Untuk mengetahui tingkat kriteria, selanjutnya skor yang diperoleh 

(dalam %) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria seperti pada tabel berikut. 

Tabel 6. Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

No. Persentase Kriteria 

1. 75%-100% Sangat Relevan 

2. 50%-75% Relevan 

3. 25%-50% Kurang Relevan 
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