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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

menggunakan data kurikulum 2013 dan tugas operator di industri pemesinan. 

Penelitian ini dianalisis dengan metode job analysis melalui pendekatan General 

Education Development (GED) melalui pengembangan penalaran (reasoning), 

pengembangan matematis (mathematic), dan pengembangan komunikasi 

(language) (Division of Occupational Analysis, 1982) dan diuji secara statistik 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank (Bluman, 2012). Pendekatan General 

Education Development untuk menganalisis tingkat pengembangan reasoning, 

mathematic dan language pada materi kejuruan teknik pemesinan di sekolah dan 

tugas-tugas operator di industri, sehingga bisa diketahui level pengembangan 

kompetensi yang ada di sekolah dan level pengembangan tugas-tugas operator yang 

ada di industri. Wilcoxon signed rank test digunakan untuk menguji tingkat 

kebutuhan materi pelajaran yang diterapkan di sekolah. Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan tingkat relevansi materi kejuruan dengan tugas-tugas operator.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil data kurikulum 2013 pada program keahlian 

teknik pemesinan yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan di 

Yogyakarta. Data kurikulum 2013 didapatkan dari dokumen pembelajaran di 

Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu, pengambilan data tugas operator 
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dilakukan di industri besar menurut kategori Badan Pusat Statistik yaitu, PT. Mega 

Andalan Kalasan.  

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan 

Juni 2018, dengan tahapan sebagai berikut: 

1.  Penyusunan proposal penelitian dan dilakukan pra-survei meliputi observasi 

awal, mengetahui lingkungan tempat penelitian. 

2. Pengurusan surat ijin dari UNY dan perijinan ke tempat industri PT. Mega 

Andalan Kalasan Yogyakarta. 

3. Pengurusan surat ijin penelitian di Pemerintah Kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang dilanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan.  

4. Pengambilan data penelitian dari tempat penelitian. 

5. Melakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah 

yang digunakan dalam penelitian, diantaranya: 

1. Kurikulum 2013 pada program keahlian Teknik Pemesinan yang digunakan 

yaitu materi kejuruan teknik pemesinan di sekolah kejuruan. Materi kejuruan 

dikhususkan pada dasar bidang keahlian (C1), dasar program keahlian (C2) dan 

kompetensi keahlian (C3) pada program keahlian teknik pemesinan. Setiap mata 

pelajaran dianalisis berdasarkan kompetensi dasar (KD) sesuai yang diajarkan 

guru ke peserta didik di sekolah. 
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2. Industri pemesinan yang dimaksud adalah industri pada kategori industri besar 

yang bergerak dibidang pemesinan, yaitu PT. Mega Andalan Kalasan. Operator 

produksi dianalisis berdasarkan jenis pekerjaan, tugas-tugas dan mesin atau alat 

yang digunakan. 

3. Relevansi materi kejuruan dengan tugas operator di industri pemesinan diuji 

secara statistik non parametrik menggunakan uji Wilcoxon signed rank dan 

dianalisis menggunakan job analisis dengan pendekatan GED melalui 

pengembangan reasoning, mathematic dan language. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kompetensi pada Kurikulum 2013 

Kompetensi mata pelajaran di SMK didapatkan dari kurikulum 2013 

yang berisi muatan kejuruan teknik pemesinan. Materi pelajaran pada muatan 

kejuruan yaitu dasar bidang keahlian (fisika, kimia, dan gambar teknik); dasar 

program keahlian (simulasi digital, teknologi mekanik, kelistrikan dan 

konversi energi, dan mekanika teknik dan elemen mesin); dan kompetensi 

keahlian (teknik gambar manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik 

pemesinan frais, teknik pemesinan gerinda, dan teknik pemesinan CNC). Dari 

mata pelajaran tersebut, dapat diketahui kompetensi dasarnya pada pedoman 

kurikulum 2013 di SMK. Pertimbangan pengambilan materi kejuruan karena, 

1) Materi kejuruan yang diteliti adalah mata pelajaran program keahlian teknik 

pemesinan yang ditetapkan pada kurikulum 2013. 2) Materi pada kurikulum 
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2013 merupakan materi acuan yang diterapkan di seluruh Sekolah Menengah 

Kejuruan di Indonesia. 3) Setiap materi kejuruan teknik pemesinan untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan, dalam kurikulum 2013 dilengkapi dengan 

kompetensi dasar dan kompetensi inti mata pelajaran. 

 

2. Kompetensi pada Tugas Operator di Industri 

Kompetensi yang dibutuhkan industri merupakan tugas-tugas 

operator dalam bekerja. Tugas-tugas operator yang sesuai dengan keahlian 

teknik pemesinan yaitu pada bagian produksi di  PT. Mega Andalan Kalasan 

(MAK) Yogyakarta. Operator tersebut merupakan lulusan SMK yang bekerja 

menggunakan mesin dan alat di lini produksi. Jumlah jenis operator yang 

berada di lini produksi yaitu 14 jenis dengan tugas pekerjaan yang berbeda-

beda. Jenis operator tersebut yaitu Tool maker, Operator CNC Potong Pipa 

Laser, Operator CNC Potong Plat Laser, Operator CNC Punch, Operator 

Bending, Operator Press, Operator Bor, Operator Punch, Operator CNC Roll, 

Operator Circle saw, Operator CNC Potong Plat, Operator Mesin Frais, 

Operator Mesin Bubut, Operator CNC Turning/Polygym. Setiap jenis operator 

memiliki tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tugas-tugas tersebut dijadikan 

sebagai data penelitian primer yang diambil secara langsung di lapangan, 

berlandaskan pada curriculum principles which contain learning lesson 

(Newby, 2014). 

Pertimbangan penentuan PT. MAK sebagai tempat penelitian yaitu 

karena, 1) Termasuk salah satu perusahaan besar berdasarkan kategori Badan 

Pusat Statistik dengan jumlah pekerja lebih dari 100 tenaga kerja. 2) PT. MAK 
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merupakan industri pemesinan yang bertaraf nasional dan mengerjakan produk 

berupa peralatan rumah sakit yang menerapkan sistem manufaktur serta 

melakukan eksport ke 40 negara yang menjadi mitra kerja. 3) Karyawan PT. 

MAK sebagian besar merupakan lulusan SMK program keahlian teknik 

pemesinan. Jenis pekerjaan yang ada di PT. MAK merupakan hasil explorasi 

materi pelajaran teknik pemesinan, sehingga PT. MAK menyediakan bidang 

pekerjaan yang dapat diisi lulusan SMK program keahlian teknik pemesinan. 

4) Mesin dan peralatan di PT. MAK sebagian besar sudah dipelajari di sekolah 

kejuruan.   

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data tugas-tugas operator dalam penelitian ini, 

didapatkan dengan cara observasi berdasarkan what they do consider what their 

tasks (Newby, 2014). Operator yang diobservasi adalah operator lulusan SMK 

program keahlian teknik pemesinan. Pengumpulan data disusun dalam urutan: 1) 

Nama operator; 2) Jabatan; 3) Jenis tugas; 4) Tugas-tugas operator dalam 

melaksanakan job-nya di industri pemesinan; 5) Jenis mesin dan alat yang 

digunakan untuk mendukung kerja dalamn melaksanakan tugas. Jenis tugas 

dikumpulkan pada lembar observasi dan untuk detail tugas dikumpulkan secara 

terpisah untuk mendokumentasikan setiap langkah tugas yang dikerjakan oleh 

operator secara mendalam. Hasil tugas tersebut kemudian dikonsultasikan dan 

dikonfirmasi dengan kepala bagian yang jabatannya satu tingkat diatasnya di PT. 

Mega Andalan Kalasan. 
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Data materi kejuruan didapatkan dari kompetensi dasar untuk jenjang 

SMK kurikulum 2013. Materi kejuruan tersebut dikhususkan pada bidang keahlian 

Teknik Pemesinan. Kompetensi dasar pada tiap mata pelajaran ditulis secara 

berurutan, sedangkan untuk indikator setiap kompetensi dasarnya di tulis secara 

detail untuk menganalisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pelajaran sekolah 

kejuruan. 

Instrumen penelitian merupakan data yang perlu dikumpulkan berupa: 1) 

jenis tugas; 2) alat/mesin yang digunakan dalam menjalankan tugas; 3) 

pengelompokkan mesin dan alat berdasarkan sistem pengendaliannya berupa 

komputer, konvensional dan manual; 4) menganalisis tugas yang didasarkan pada 

karakteristik tugas yang dilaksanakan. Pengelompokan karakteristik tugas 

berdasarkan pendekatan job analysis dengan skala General Education Development 

(GED) yang mengacu pada buku analisis tugas yang berjudul “A Guide to Job 

Analysis” dari University of Wisconsin (1982:229). 

Dalam pengambilan data menggunakan GED yang terbagi dalam tiga 

kelompok pengembangan yaitu: pengembangan penalaran (reasoning), 

pengembangan matematis (mathematic), dan pengembangan komunikasi 

(language). Setiap jenis pengembangan terdapat beberapa level secara terukur 

berdasarkan tugas yang dilakukan, mulai dari level rendah hingga tinggi. Setiap 

level pengembangan memiliki indikator untuk mempermudah penempatan tingkat 

tugas yang diterima. Berikut merupakan indikator disetiap pengembangan pada 

skala GED: 
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1. Pengembangan Penalaran (Reasoning) 

1) Pengembangan penalaran level 1 

Indikator pengembangan penalaran level 1: 

a) Menerapkan pengertian umum melalui satu langkah sederhana 

b) Menerapkan pengertian umum melalui dua langkah sederhana 

2) Pengembangan penalaran level 2 

Indikator pengembangan penalaran level 2: 

a) Menerapkan pengertian umum melalui aturan aturan rinci 

b) Menerapkan pengertian umum melalui aturan-aturan yang terstandar 

3) Pengembangan penalaran level 3 

Indikator pengembangan penalaran level 3: 

a) Menerapkan pengertian umum melalui bentuk perintah secara tertulis 

b) Menerapkan pengertian umum melalui bentuk perintah secara lisan 

c) Menerapkan pengertian umum melalui bentuk perintah secara diagram 

4) Pengembangan penalaran level 4 

Indikator pengembangan penalaran level 4: 

a) Menerapkan prinsip-prinsip rasional dalam menafsirkan standar-

standar baku 

b) Menerapkan prinsip-prinsip rasional dalam menafsirkan bermacam-

macam perintah 

c) Menerapkan prinsip-prinsip rasional dalam membuat urutan kerja 
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5) Pengembangan penalaran level 5 

Indikator pengembangan penalaran level 5: 

a) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam mendefinisikan masalah 

b) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam mengumpulkan data 

c) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam mencari fakta 

d) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam menyajikan kesimpulan-

kesimpulan 

6) Pengembangan penalaran level 6 

Indikator pengembangan penalaran level 6: 

a) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan rumus-rumus keteknikan 

b) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan persamaan-persamaan keteknikan 

c) Menerapkan pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan grafik-grafik keteknikan 

d) Menerapakan pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan konsep-konsep keteknikan 

2. Pengembangan Matematis (Mathematic) 

1) Pengembangan matematis level 1 

Indikator pengembangan matematis level 1: 

a) Mengeluarkan, menyimpan, menambah, atau mengurang 

b) Menggunakan bentuk-bentuk operasi satuan 
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2) Pengembangan matematis level 2 

Indikator pengembangan matematis level 2: 

a) Menggunakan perhitungan aritmatika untuk penjumlahan atau 

pengurangan bilangan bulat 

b) Menggunakan perhitungan aritmatika untuk perkalian atau pembagian 

bilangan bulat 

3) Pengembangan matematis level 3 

Indikator pengembangan matematis level 3: 

a) Melakukan perhitungan matematis untuk bilangan pecahan  

b) Melakukan perhitungan matematis untuk bilangan desimal  

c) Melakukan perhitungan matematis untuk prosentase 

4) Pengembangan matematis level 4 

Indikator pengembangan matematis level 4: 

a) Melakukan prosedur aritmatika dan penerapannya dibidang teknik 

b) Melakukan prosedur aljabar dan penerapannya di bidang teknik  

c) Melakukan prosedur geometri dan penerapannya dibidang teknik 

5) Pengembangan matematis level 5 

Indikator pengembangan matematis level 5: 

a) Menerapkan pengetahuan kalkulus differensial 

b) Menerapkan pengetahuan kalkulus integral 

c) Menerapkan pengetahuan kalkulus faktor 

d) Menerapkan pengetahuan probabilitas 
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6) Pengembangan matematis level 6 

Indikator pengembangan matematis level 6: 

a) Menerapkan pengetahuan kalkulus differensial tingkat lanjut 

b) Menerapkan pengetahuan kalkulus integral tingkat lanjut 

c) Menerapkan pengetahuan analisis faktor tingkat lanjut 

d) Menerapkan pengetahuan probabilitas tingkat lanjut 

3. Pengembangan Komunikasi (Language) 

1) Pengembangan komunikasi level 1 

Indikator pengembangan komunikasi level 1: 

a) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menjalankan tugas atau 

perintah secara lisan 

b) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menjalankan petunjuk 

yang didemonstrasikan  

2) Pengembangan komunikasi level 2 

Indikator pengembangan komunikasi level 2: 

a) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menyimpan atau 

mengetik laporan yang telah dipersiapkan bahan-bahannya 

b) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat mencatat, atau membuat 

laporan yang telah dipersiapkan 

3) Pengembangan komunikasi level 3 

Indikator pengembangan komunikasi level 3: 

a) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menafsirkan perintah 

kerja 
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b) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menafsirkan kode-kode 

atau simbol-simbol keteknikan 

c) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menafsirkan prosedur 

kerja 

4) Pengembangan komunikasi level 4 

Indikator pengembangan komunikasi level 4: 

a) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menafsirkan data teknik 

b) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menafsirkan data desain 

c) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat membuat data teknik 

atau data desain berdasarkan petunjuk/tabel 

5) Pengembangan komunikasi level 5 

Indikator pengembangan komunikasi level 5: 

a) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat membuat laporan 

lengkap 

b) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat menulis artikel 

keteknikan 

c) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat membuat perencanaan 

lengkap 

d) Memahami dan mengungkapkan pada tingkat mengevaluasi data 

perencanaan 
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F. Teknik Analisi Data 

Analisis data dilakukan dengan Job Analysis yang diukur melalui GED 

(General Educational Development) untuk mengetahui tiga elemen penting yaitu 

reasoning, mathematical and language (Division of Occupational Analysis, U.S. 

Employment Service, Employment & Training Administrative, 1982). Tujuan 

Analisis data untuk mencari pembuktian terhadap data yang diperoleh melalui 

lembar observasi. Data yang diperoleh dilakukan rekapitulasi dan analisis deskriptif 

dengan persentase. Data dari masing-masing responden dikumpulkan kemudian 

ditabulasikan untuk memudahkan menjawab pertanyaan permasalahan yang 

dirumuskan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif, skema analisis 

data dirumuskan pada gambar 3.1. 

Data penelitian digabungkan dalam bentuk tabel matrik yang berisi 

analisis tugas operator di industri pemesinan dan hasil analisis materi kejuruan, 

yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif. Berdasarkan analisis tugas 

operator dan materi kejuruan, langkah selanjutnya yaitu melakukan perjodohan 

antara tugas operator dengan materi kejuruan untuk mengetahui tingkat relevansi 

dengan metode sebagai berikut: 

1) Membandingkan hasil analisis kejuruan dengan hasil analisis tugas. 

2) Perbandingan dilakukan pada setiap tugas. 

3) Masing-masing hasil analisis dibandingkan dengan cara angka yang lebih kecil 

dibagi dengan angka yang lebih besar dalam persentase. 

4) Angka persentase disebut sebagai hasil perjodohan. 
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Gambar 3.1 Skema Penelitian  
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5) Tanda sama dengan (≈) diberikan pada hasil analisis materi kejuruan yang 

sama dengan hasil analisis tugas, tanda positif (+) diberikan pada hasil analisis 

materi kejuruan yang lebih tinggi dari hasil analisis tugas, tanda negatif (-) 

diberikan pada hasil analisis materi kejuruan yang lebih rendah dari hasil 

analisis tugas. 

Standar relevansi untuk mengukur analisis tugas dengan materi kejuruan 

menggunakan standar relevansi normatif berdasarkan rentang nilai quartil atas, 

quartil tengah dan kuartil bawah. Relevansi standar normatif dikategorikan menjadi 

tiga bagian yaitu, dikatakan sangat relevan apabila hasil perjodohan bernilai lebih 

besar dari 66,6%, cukup relevan apabila hasil perjodohan bernilai antara 33,3%-

66,6%, dan kurang relevan jika hasil perjodohan bernilai lebih kecil dari 33,3%. 

 

  


