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BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah  penelitian evaluasi. Jenis evaluasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah mengenai evaluasi program. Program 

tersebut dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Program yang akan dievaluasi adalah mengenai 

pembelajaran menggunakan sistem blok. 

B. Model Evaluasi  

       Penelitian merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif 

kualitatif. Evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi program dengan jenis penelitian 

Discrepancy Model dengan lima tahapan, yaitu desain, instalasi, proses, produk, 

judgement. Prosedur tahapan evaluasi dilihat pada tabel 8 di muka. 

       Pertimbangan yang diambil dalam penentuan jenis evaluasi ini adalah 

karena peneliti memfokuskan penelitian dengan ,melihat kesenjangan antara 

rencana dan pelaksanaan, apakah pelaksanaan sudah berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan yang dicapainya. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMKN 1 Magelang, jalan Cawang No. 2, Jurangombo, Magelang Selatan, 

Jurangombo Selatan., Magelang Selatan., Magelang, Jawa Tengah 56172 sebab 

sekolah tersebut telah menerapkan sistem blok pada mata pelajaran produktif 
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kurang lebih 4 tahun. Waktu Penelitian akan diadakan pada bulan Maret 2019 

pada hari kerja atau ketika kegiatan belajar mengajar 

 

D. Objek Evaluasi 

       Objek evaluasi ini adalah  pelaksanaan sistem blok  di kompetensi 

keahlian TITL yang terdiri dari tiga tingkatan  kelas  yang berbeda yaitu kelas 

X,XI,XII. Adapun jumlah siswa untuk  setiap tingkatan  kelasnya berjumlah 

sekitar 96 siswa. Siswa yang akan digunakan sebagai responden penelitian 

sebanyak 96 siswa. Selain siswa kompetensi keahlian TITL, yang terlibat dalam 

penelitian ini sebagai reponden penelitian adalah Ketua Kompetensi Keahlian 

jurusan TITL, Guru mata pelajaran, dan dokumen-dokumen mengenai 

pelaksanaan sistem blok di SMKN 1 Magelang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka meminimalisir kesalahan dan untuk tercapainya suatu hasil 

penelitian yang baik, maka diperlukan beberapa metode  pengambilan data yang 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada penelitian tersebut. Dalam penentuan 

metode ini juga mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu responden, waktu, dan 

lokasi penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini menggunakan 

metode observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Adapun jenis 

instrument beserta sumber data dapat dilihat pada Tabel 9 berikut 
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Tabel 9. Jenis Instrumen Penelitian 
No Jenis Instrumen Aspek Sumber Data 
1 Observasi a. Sarana Prasarana 

b. Proses Pembelajaran 
c. Siswa 
d. Guru 
e. Kegiatan Belajar 

Mengajar 
f. Sarana Prasarana 

bengkel dan 
laboratorium 

2 Dokumentasi a. Sarana Prasarana 
b. Proses Pembelajaran 
c. Pendidik dan Tenaga 

Pendidik 
d. Penilaian 

a. Dokumen 
Pembelajaran sistem 
blok 

3 Wawancara a. Sarana Prasarana 
b. Proses Pembelajaran 
c. Pendidik dan Tenaga 

Pendidik 
d. Penilaian  

a. Ketua kompetensi 
keahlian TITL 

b. Guru kompetensi 
keahlian TITL 

4 Angket a. Sarana Prasarana 
b. Proses Pembelajaran 
c. Penilaian 

a. Siswa 
b. Guru kompetensi 

keahlian TITL 
 

1. Instrumen Observasi 

       Observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang nampak dalam pelaksanaan 

sistem ` yang dibutuhkan pun juga harus dapat menyaring data-data yang bagus 

agar penelitian tersebut menjadi penelitian yang baik. Sebelum membuat 

instrumen peneliti harus membuat dahulu komponen, aspek dan  indikator apa 

saja yang akan di gali yang termuat dalam kisi-kisi pada lampiran. Adapun 

rangkuman kisi-kisi instrumen adalah sebagai berikut. 

Tabel 9. Rangkuman Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

Aspek Dimensi 

Pendidik dan 
Tenaga 

Ketertiban dan proses pembelajran 
guru dan siswa 
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Kependidikan 
Proses 
Pembelajaran 

 

Manajemen pembelajaran 

Sarana dan 
Prasarana 

Kondisi dan kelengkapan fasilitas 

 

2. Instrumen Dokumentasi 

       Dokumen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dari 

sekolah yang meliputi dokumen tentang:  

a. Sarana dan prasarana  

b. Data guru dan data siswa 

c. Kegiatan belajar mengajar 

       Untuk dokumentasi meliputi beberapa aspek yaitu guru, siswa, dan 

pelaksanaan dari sistem blok itu sendiri. Observasi proses ini diambil ketika 

kegiatan belajar mengajar dan peneliti mempersiapkan instrumen penelitian untuk 

mengambil data ketika proses belajar mengajar. Adapun rangkuman kisi-kisi 

mengenai instrument dokumentasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 10.Rangkuman Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

Aspek Dimensi 

Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

Kualifikasi dan kompetensi guru 

Kehadiran siswa 

Sarana dan 
Prasarana 

Kondisi dan kelengkapan sarana 
Kondisi dan kelengkapan prasarana 

Proses 
Perencanaan kegiatan pembelajaran 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
Penilaian perbaikan pembelajaran 

Penilaian 
 

Prestasi siswa dan strategi 
penilaian guru 
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3. Instrumen Wawancara 

       Wawancara adalah teknik pengambilan data atau informasi dari responden 

dengan cara tanya jawab secara empat mata. Teknik wawancara yang digunanakn 

untuk menggali pembelajaran sistem blok ini adalah menggunakan teknik 

wawancara tak terstruktur yang bersifat informal atau disesuaikan dengan suasana 

ataupun lawan bicara. Responden dari wawancara ini adalah kepala kompetensi 

keahlian teknik instalasi tenaga listrik SMKN 1 Magelang dan guru yang 

mengampu mata pelajaran di kompetensi keahlian tersebut. Adapun rangkuman 

kisi-kisi mengenai instrumen wawancara adalah sebagai berikut. 

Tabel 11.Rangkuman Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

4. Instrumen Angket 

       Metode angket digunakan untuk mengetahui pendapat maupun 

pengalaman yang dialami oleh responden selama proses pembelajaran 

menggunakan sistem blok. Angket merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi 

oleh responden/ orang yang akan diukur guna mendapatkan data yang diperlukan.  

Aspek Dimensi 

Pendidik dan 
tenaga 
kependidi-kan 

Jumlah dan kualifikasi guru 

Jumlah dan kualifikasi teknisi 
Sarana dan 
Prasarana 

Kondisi, pengadaan, dan 
perbaikan sarana dan prasarana  

Proses 
Pengaturan jadwal praktik 
Proses pembelajaran praktik 
Perbaikan proses pembelajaran 

Penilaian Evaluasi keefektivitasan 
pembelajaran  
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       Responden yang dimintai pendapatnya dalam  penelitian ini adalah siswa 

kelas X,XI,XII kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dengan jumlah 

sampel 96 orang. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, karena 

dengan k dengan angket terttutup jawaban lebih mudah uuntuk di analisis 

sehingga mendapatkan hasil yang tidak ambigu. Namun peneliti juga memberikan 

kolom jawaban terbuka pada pihak responden agar lebih bebas dalam 

mengemukakan pendapatnya.. Adapun rangkuman kisi-kisi mengenai angket oleh 

guru dan siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 12.Rangkuman Kisi-kisi Pedoman Angket Untuk Siswa Kompetensi 
Keahlian TITL 

Aspek Dimensi 

Sarana 
Prasarana 

Kondisi dan kelengkapan Sarana 
Prasarana 

Proses Proses pengajaran guru 
Perbaikan nilai oleh guru 

Penilaian Tingkat pemahaman materi 
 

Tabel 13.Rangkuman Kisi-kisi Pedoman Angket Untuk Guru Kompetensi 
Keahlian TITL 

Aspek Dimensi 

Sarana 
Prasarana 

Kondisi dan kelengkapan Sarana 
Prasarana 

Proses 
Pembuatan rencana pembelajaran 
Proses pengajaran guru 
Perbaikan nilai siswa 

Penilaian Tingkat pemahaman materi 
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F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1. Validitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan sebelum instrument 

digunakan dalam penelitian, sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah pada 

penelitian. Validitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan instrumen yang 

valid, yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan Uji 

statistik dan uji validitas oleh para ahli (expert judgement). Instrumen disusun 

berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang 

dipakai. Instrumen yang telah disusun, dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

dan para ahli di bidangnya untuk mendapatkan penilaian apakah instrumen sudah 

layak digunakan, atau perlu dilakukan pembenahan.  

Validator instrumen penelitian ini adalah 2 orang Dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro. Berdasarkan penilaian oleh ahli/validator didapatkan 

hasil bahwa instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian 

dengan beberapa perbaikan.. Data validasi instrumen oleh ahli dapat dilihat pada 

lampiran. 

Instrumen angket untuk siswa terdiri dari 92 responden dengan nilai R 

tabel pada taraf signifikan 5% adalah 0,3 dan guru terdiri dari 17 responden nilai 

berdasarkantaraf signifikan 5% adalah 0,4821. Uji statistik validitas angket siswa 

dengan 92 responden menunjukkan nilai pearson correlation lebih besar dari taraf 

signifikansi penelitian . Nilai person correlation menunjukkan validitas   butir, 
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sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen valid. Rincian perhitungan validitas 

instrumen dapat dilihat pada lampiran 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah hasil penelitian 

dapat konsisten jika diterapkan pada penelitian yang berbeda. Instrumen dikatakan 

reliabel apabila instrumen digunakan akan memberikan hasil data yang sama bila 

digunakan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, 

hasil penelitian tersebut konsisten. 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach, sebagai berikut: 

 

 

keterangan: 
r  ∶ Koefisien reliabilitas instrumen 
k  ∶ Jumlah butir soal 
Σsi

2  ∶ Jumlah varian butir soal 
S2

x  ∶ Varian total 
 

Penafsiran besar kecilnya reliabilitas instrumen yang dihitung tersebut 

berpedoman pada tabel  berikut. 

Tabel 14. Pedoman Penafsiran Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien (r)  Tingkat Keandalan 

0,00 s.d. 0,19 Sangat Rendah 
0,20 s.d. 0,34 Rendah 
0,35 s.d. 0,64 Cukup Tinggi 
0,65 s.d. 0,84 Tinggi 
0,85 s.d. 1,00 Sangat Tinggi 

 
(Sumber: Djatmiko, 2018:2019) 
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Berdasarkan pedoman pada tabel 14 di atas, instrumen dikatakan reliabel 

jika mempunyai tingkat keandalan koefisien korelasi ≥ 0,600. Uji reliabilitas 

instrument yang telah dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS Statistics 17.0, 

menunjukan nilai koefisien korelasi angket siswa sebesar 0,618 dan koefisien 

korelasi angket guru sebesar 0,691, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument 

penelitian peran BKK dikatakan reliabel dengan tingkat keandalan tinggi. Rincian 

perhitungan reliabilitas instrumen dapat dilihat pada lampiran. 

G. Teknis Analisis Data Penelitian 

       Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh secara kombinasi (Mix 

Method) yaitu data kualitatif dan kuantitatif. dengan desain sequential explanatory 

design, dimana pengumpulan dan analisis kuantitatif dilakukan pada tahap 

pertama, kemudian dilanjutkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada 

tahap kedua agar dapat memperkuat hasil penelitian kuantitatif.    

Kualitatif diambil dari instrumen wawancara, dan dokumentasi, sedangkan 

penelitian kuantitatif diambil dari instrumen observasi dan angket.  Pada saat 

pengumpulan data kualitatif ini, peneliti mendapatkan data berupa tingkah laku 

subjek dalam proses pelaksanaan pembelajaran sistem blok. Tingkah laku tadi 

akan di konversikan menjadi sebuah ucapan, kata-kata atau bahkan kalimat yang 

kemudian dijadikan sebagai sumber data kualitatif 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif, yaitu mean, median, dan modus untuk 

menganalisis data dari angket, observasi, dan dokumentasi nilai praktik mengenai 
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pembelajaran sistem blok dalam bentuk angka/nilai yang kemudian dijelaskan 

secara deskriptif arti dari angka tersebut. Kategori nilai berdasarkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 15. Kriteria Penilaian 
No Interval Nilai Kategori 
1 (Mn + 1,5 SDn) s.d. Skor Maks Sangat Baik 
2 Mn s.d. (Mn + 1,5 SDn) Baik 
3 (Mn – 1,5 SDn) s.d. Mn Cukup Baik 
4 Skor Min. s.d. (Mn – 1,5 SDn) Kurang Baik 

 
(Sumber: Djatmiko, 2018:2019) 

Keterangan: 

Mn = Rerata Skor Ideal Keseluruhan Butir  
= ½(Skor Ideal Maksimum + Skor Ideal Minimum) 

SDn = Simpangan Baku Ideal dari Skor Keseluruhan Butir  
= 1/6 (Skor Ideal Maksimum – Skor Ideal Minimum) 

Perhitungan data diperoleh menggunakan bantuan program SPSS 17.  

 Data kehadiran guru dan siswa dapat dilihat dengan data kehadian setiap hari. 

Apabila kehadiran guru dan siswa diatas 75% maka dikatakan baik, sedangkan 

bila kehadiran guru dan siswa dibawah 75% maka dikatakan kurang baik. Kriteria 

penilaian sarana dan prasarana adalah dengan melihat apakah kondisi dari sarana 

dan prasarana layak digunakan dan mencukupi untuk siswa. Apabila layak 

digunakan dan mencukupi untuk digunakan oleh siswa maka dikatakan baik, 

apabila kurang layak digunakan dan kurang mencukupi oleh siswa maka 

dikatakan kurang baik. 

        Hasil prestasi siswa dalam pembelajaran menggunakan sistem blok 

diperoleh dari daftar nilai siswa. Apabila siswa mendapat nilai 80-100 maka 

termasuk dalam kategori sangat baik, untuk nilai 66-79 masuk dalam katergori 
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baik,untuk nilai 56-65 masuk dalam kategori cukup baik, untuk nilai 40-55 masuk 

dalam kategori kurang baik, sedangkan untuk nilai 0 masuk dalam kategori 

kosong 

2. Analisis Data Kualitatif 

Hasil dari wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode 

analisis data dari Miles and Huberman.Adapun langkah-langkah analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan,dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. 

2. Penyajian Data, diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. 

3. Penarikan kesimpulan, diartikan dengan interpretasi peneliti, yakni 

penggambaran makna dari data yang didapatkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Teknik analisis data Miles dan Huberman 

   

Penyajian Data 

Pengurangan 
 Kesimpulan: 

Penggambaran dan 
Verifikasi 

Pengumpulan 
Data 
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Analisis pada dokumentasi yaitu dengan m embandingkan antara tujuan dan 

materi dari implementasi sistem blok yang telah terbentuk dan tersusun melalui 

rapat yang menghasilkan sebuah kurikulum yang mengatur sistem blok dengan 

implementasi dilapangan. Apabila tujuan dan materi sejalan dengan implementasi 

dilapangan maka dapat dikatakan baik,. Apabila implementasi dilapangan kurang 

sesuai dengan tujuan dan materi maka dikatakan kurang baik. 

 Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan penelitian kuantitaif dan 

kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih 

dahulu,kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Tahap 

selanjutnya, peneliti menganalisis data secara keseluruhan kemudian menarik 

kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya, ilustrasi penggunaan 

pendekatan eksplanatori berurutan (sequential explanatory) ditunjukkan pada 

gambar  berikut. 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4. Desain Penelitian Kombinasi Eksplanatory Berurutan 

Sumber: Djatmiko (2018: 143) 
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