
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Kuantitatif adalah 

menurut jenis data dan analisis yang digunakan, sedangkan deskriptif adalah 

menurut tingkat eksplanasinya atau tingkat penjelasannya. Menurut Ali Maksum 

menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data 

dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena kondisi, atau 

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik itu 

satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2016: 11). Penelitian deskriptif 

ini meliputi penyajian kesimpulan melalui pemaparan statistik. Tujuan utama 

analisis tersebut adalah untuk memberikan gambaran ilustrasi dan/atau ringkasan 

yang dapat membantu pembaca memahami jenis variabel dan keterkaitannya 

(Tashakkori & Teddlie, 2010: 186). Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakukan dalam 

mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kusioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2013: 12). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data tentang kompetensi lulusan SMK program keahlian 

teknologi konstruksi dan properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang 

biro konsultan perencana konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 15 

perusahaan biro konsultan perencana dengan kualifikasi atau kelas yang beragam. 

Penelitian dilaksankan pada bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019 di 

perusahaan - perusahaan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2016: 117), mengungkapkan bahwa 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 

perusahaan/industri yang bergerak di bidang biro konsultan perencana konstruksi 

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Sampel  

Berdasarkan Sugiyono (2013: 120), sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan yaitu diambil dengan cara purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2010: 80), purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel 

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Alasan menggunakan teknik purposive 

sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan 



fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling 

yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang 

harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal 

ini setiap kabupaten diambil beberapa perusahaan biro konsultan perencana 

konstruksi dengan klasifikasi yang berbeda  beda.  

Table 5. Daftar Sampel Perusahaan Biro Konsultan Perencana di Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

No. Lokasi/Kabupaten Kualifikasi Nama Perusahaan 
1. Sleman K1 CV. Multi Citra Graha 

2. Sleman K1 
PT. Stapaka Reka Bangun 
Nusantara 

3. Sleman M1 PT. Rimasyada 
4. Yogyakarta M1 PT. Emka Architect 
5. Yogyakarta K1 PT. Wastu Anapoma Consultant 
6. Bantul K1 PT. Tri Patra Konsultan 
7. Sleman K1 PT. Archira 
8. Yogyakarta M1 PT. Laudza Engineer Consultant 
9. Yogyakarta B PT. Titimarta Tujutama 
10. Sleman K1 PT. Ajisaka Nusa Ilmu 
11. Sleman K1 PT. Arsigraphi 
12. Sleman K1 CV. Karya Mandiri Sejahtera 
13. Sleman M1 PT. Pola Data Consultant 
14. Yogyakarta M1 PT. Surya Praga 

15. Bantul K1 PT. Kalaprana Konsultan 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan kajian teori yang sudah dipaparkan, definisi operasional 

variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi lulusan SMK program keahlian 

teknologi konstruksi dan properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang 

biro konsultan perencana konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator-

indikator penelitian kompetensi lulusan SMK program keahlian teknologi 

konstruksi dan properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang biro konsu 
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ltan perencana konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan difokuskan pada 3 

aspek kompetensi, yaitu: (1) personal (personal) (2) basic knowledge (pengetahuan 

dasar) (3) work skills (keterampilan kerja).  

(1) Kompetensi personal (personal), dalam kompetensi yang menyangkut sikap 

lulusan, dalam hal ini lulusan dituntut memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. (Permendikbud Republik Indonesia Nomor 54 (2013)).  

(2) Kompetensi pengetahuan dasar (basic knowledge) adalah merupakan 

kemampuan lulusan SMK dalam pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. (Permendikbud Republik 

Indonesia Nomor 54 (2013)) 

(3) Kompetensi keterampilan kerja (work skills) merupakan kemampuan lulusan 

dalam dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 

sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. 

(Permendikbud Republik Indonesia Nomor 54 (2013)) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 
1. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode angket. Menurut Arikunto (2010: 19): 



menjawabnya dibedakan menjadi 2, yaitu metode kuisioner terbuka da 
nmetode kuisioner tertutup. Metode kuisioner terbuka memiliki makna 
penelitian memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan 
kalimatnya sendiri tanpa terkekang atau terbatasi oleh peneliti. Sebaliknya 
metode kuisioner tertutup memiliki makna responden diminta untuk 
menjawab pertanyaan dengan cara memilih jawaban yang sudah disediakan 

 
 
Pada penelitian ini menggunakan angket tertutup dan terbuka berupa 

pernyataan dan pertanyaan. Angket tertutup menggunakan skala Linkert. Angket 

tertutup digunakan untuk mengumpulkan data difokuskan terhadap  indikator 

kompetensi lulusan SMK teknologi konstruksi dan properti yang dibutuhkan 

industri jasa konstruksi bidang konsultan perencana konstruksi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Angket tertutup tersebut disebarkan kepada beberapa perusahaan jasa 

konstruksi bidang biro perencana konstruksi yang terletak di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan kualifikasi besar, menengah, kecil. 

2. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alat maupun sosial yang diamati, jadi bisa dikatakan instrumen adalah 

alat ukur dalam penelitian (Sugiyono, 2013: 148). Menurut Sugiono (2006: 152): 

yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas 
intrumen berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan 
kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan 

 
 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket yang 

berisi pernyataan-pernyataan mengenai kompetensi lulusan SMK program keahlian 

teknologi konstruksi dan property yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang 

biro perencana konstruksi. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup 
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untuk mendapatkan data kuantitatif kompetensi lulusan SMK teknologi konstruksi 

dan properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang konsultan perencana 

konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian angket terbuka yang 

merupakan pertanyaan terkait kompetensi yang di butuhkan industri.  

Validitas instrumen yang dilakukan berkaitan dengan validitas isi 

didasarkan pada pertimbangan logis, yaitu melalui expert judgment. Kisi-kisi dan 

indikator angket merujuk pada KI  KD Desain Permodelan dan Informasi 

Bangunan yang tercantum pada kurikulum SMK sebagaimana dijelaskan di Bab 2.  

Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mendapatkan 

data kuantitatif kompetensi lulusan SMK program keahlian teknologi konstruksi 

dan properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang biro konsultan 

perencana konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Table 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Aspek 
Kompetensi 

Indikator 
Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

Personal 
(personal) 

Percaya diri 1 1 
Mampu beradaptasi 2 1 
Mau belajar 3, 4 2 
Mampu bekerja dalam tekanan 5, 6, 7,  3 
Mandiri 8 1 
Bertanggungjawab 9 1 
Mampu mencari informasi 10 1 

Kreatif 11 1 

Mampu merencanakan 
pekerjaan 

12 1 

Mampu membuat prioritas 
pekerjaan 

13 1 

Mampu mengomunikasikan 
gagasan 

14 1 

Mampu mengambil keputusan 
yang tepat 

15 1 

Mampu bernegosiasi 16 1 



Aspek 
Kompetensi 

Indikator 
Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

Mampu bekerjasama dalam 
kelompok 

17, 18, 19 3 

    

Pengetahuan 
Dasar (basic 
knowledge) 

K3LH 22 1 
Membaca gambar kerja dan 
RKS 

23, 24 2 

Mampu menggunakan aplikasi 
komputer utk menyelesaikan 
tugas 

25, 26 2 

Mampu berkomunikasi lisan 27  1 
Mampu berkomunikasi secara 
tertulis 

28, 29 2 

    

Keterampilan 
Kerja (work 
skills) 

Mampu melaksanakan 
pekerjaan 

32  45 14 

Mampu mengestimasi 46, 47, 48, 49 4 
Mampu mengevaluasi & 
pelaporan 

50, 51, 52 3 

                   Jumlah Butir Pernyataan  48 
 

Angket tertutup tersusun menjadi 48 butir pernyataan. Selain dengan 

pernyataan tertutup seperti termuat dalam kisi-kisi di 

atas, penelitian ini juga dilengkapi pertanyaan terbuka untuk menggali 

informasi mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri yang belum 

masuk dalam pertanyaan tertutup tersebut. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan 

tentang kompetensi-kompetensi tambahan yang tidak terdapat dalam pertanyaan 

tertutup dalam instrumen dan kompetensi apa sajakah yang diprioritaskan dalam 

biro konsultan perencana.  

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket 

(kuesioner), dengan skala pengukuran Linkert dengan empat pilihan jawaban. 

Empat pilihan jawaban pertanyaan tersebut adalah sangat dibutuhkan (SD) dengan 

skor 4, dibutuhkan (D) dengan skor 3, kurang dibutuhkan (KD) dengan skor 2 dan 
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tidak dibutuhkan (TD) dengan skor 1. Adapun kriteria digunakan dalam 

menentukan jawaban adalah sebagai berikut : 

Table 7. Rubrik Penilaian 

Sangat Dibutuhkan (SD) 

Jika responden beranggapan bahwa kompetensi 
kurikulum SMK Teknologi Kontruksi dan Properti 
sangat dibutuhkan industri jasa kontruksi dimana 
itensitas pekerjaan yanga membutuhkan kompetensi 
tersebut sangat tinggi/sangat sering dilakukan. 

Dibutuhkan (D) 

Jika responden beranggapan bahwa kompetensi 
kurikulum SMK Teknologi Kontruksi dan Properti 
sangat dibutuhkan industri jasa kontruksi dimana 
itensitas pekerjaan yanga membutuhkan kompetensi 
tersebut sering dilakukan. 

Kurang Dibutuhkan (KD) 

Jika responden beranggapan bahwa kompetensi 
kurikulum SMK Teknologi Kontruksi dan Properti 
sangat dibutuhkan industri jasa kontruksi dimana 
itensitas pekerjaan yanga membutuhkan kompetensi 
tersebut rendah/ jarang dilakukan. 

Tidak Dibutuhkan (TD) 

Jika responden beranggapan bahwa kompetensi 
kurikulum SMK Teknologi Kontruksi dan Properti 
sangat dibutuhkan industri jasa kontruksi dimana 
itensitas pekerjaan yanga membutuhkan kompetensi 
tersebut tidak pernah dilakukan. 

 
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian yang 

dimaksud valid adalah ketepatan antara data yang dilaporkan peneliti dengan 

keadaan sesungguhnya di lapangan. Uji validitas instrumen yang dilakukan 

berkaitan dengan validitas isi, yang didasarkan pada pertimbangan logis melalui 

expert judgment yang dilakukan oleh dua dosen ahli. Dosen ahli yang mempunyai 

kecakapan dalam bidang ilmu yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini 

yaitu Drs. Darmono, MT. dan Drs. Suparman, M.Pd,. Dalam proses validasi ini Drs. 



Darmono, MT menilai bahwa instrumen yang akan digunakan layak tanpa 

perbaikan. Sedangkn Drs. Suparman, M.Pd,. menilai instrument yang akan 

digunakan layak dengan perbaikan. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dilakukan jika instrumen sudah dinyatakan valid dengan uji 

validitas. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2011: 173). Dengan kata lain uji reliabilitas instrumen digunakan untuk 

mengukur konsistensi atau tidaknya konsistennya suatu instrumen. Jika instrumen 

pengukuran dapat dipercaya, hal ini harus memberikan hasil yang sama secara 

konsisten sepanjang waktu (tes pengujian kembali reliabilitas) yang meliputi 

seluruh cakupan item (Tashakkori & Teddlie, 2010: 131). 

Dalam mengukur reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan metode 

Rumus Alpha dengan program SPSS v.25. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010:239), Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. Metode ini cocok 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang pilihan jawabannya 4 macam. 

Rentang nilainya diantara 1 sampai dengan 4. Pada penelitian ini reliabilitas secara 

keseluruhan dihitung dengan rumus Alpha sebagai berikut. 
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Keterangan: 

 : reliabilitas yang dicari 
n : jumlah item pertanyaan yang di uji 

 : jumlah varians skor tiap-tiap item  
 : varians total 

 
Sumber : Sugiyono (2007:365) 

 
V. Lynn (1986:108) mengatakan bahwa kriteria nilai yang digunakan untuk  

tes reliabilitas adalah sebagai berikut. 

Table 8. Tes Reliabilitas 

Tes Reliabilitas Klasifikasi 

  Reliabilitas Tinggi (a reliable) 

< 0,7 Reliabilitas Rendah (un reliable) 

 

3. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Berdasarkan hasil pengujian validitas intrumen dari dua dosen ahli penguji 

diperoleh data sebagai berikut: 

Table 9. Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variable Indikator 
Jumlah 
Butir 

Semula 

Jumlah 
Butir 

Gugur 

Nomor 
Butir 

Gugur 

Jumlah 
Butir 
Valid 

Kompetensi 
lulusan SMK 
program 
keahlian 
teknologi 
konstruksi dan 
properti yang 
dibutuhkan 
industri jasa 
konstruksi 
bidang biro 

1. Personal (personal) 

20 1 7 19 

2. Pengetahuan Dasar 
(basic knowledge) 

10 2 28, 30 8 



Variable Indikator 
Jumlah 
Butir 

Semula 

Jumlah 
Butir 

Gugur 

Nomor 
Butir 

Gugur 

Jumlah 
Butir 
Valid 

konsultan 
perencana 
konstruksi di 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 

3. Keterampilan Kerja 
(work skills) 

22 - 
33 s.d 
45, 50 

13 

Total 52 -  40 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 34 butir soal dinyatakan valid. Butir 

soal nomor 7, 28, 30, 50 dihilangkan. Sedangkan butir soal nomor 33 samapi 

dengan 45 dan 50 diganti sesuai arahan dari dosen ahli. 

4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Perhitungan reliabilitas menggunakan program SPSS versi 25. Data yang 

telah dianalisis memperoleh tingkat reliabilitas sebagai berikut : 

Table 10. Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel  Keterangan 
Kompetensi lulusan 
SMK yang 
dibutuhkan dunia 
industri 

0,969 Reliabel 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa butir pernyataan adalah reliabel karena 

mempunyai nilai  > 0,7. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

maka diperoleh butir-butir pernyataan sebagai isntrumen yang valid dan reliabel. 
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G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan jenis data yang diperoleh, maka untuk data yang bersifat 

kuantitatif seperti angket, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif kuantitatif.  

Untuk mempermudah pengklasifikasikan data penelitian ini, digunakan 

Penilaian Acuan Norma (PAN) karena penilaian responden dikaitkan dengan alat 

yang sama akan dibuat dalam 4 kategori. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai 

berikut: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Di bawah ini 

adalah pengkategorian dari 4 acuan batas norma, yaitu sebagai berikut: 

Table 11. Norma Batas Pengkategorian Nilai 

No. Rentang Nilai (i) Kategori 
1. x > Mi + 1,5 SDi Sangat Dibutuhkan 
2. M  x  Dibutuhkan 
3. Mi   Kurang Dibutuhkan 
4. x < Mi  1,5 SDi Tidak Dibutuhkan 

Sumber: Anas Sudjono (2008: 175) 

Keterangan : 

X = Total jawaban responden 
Mi = Mean Ideal 
SDi = Standar Deviasi Ideal 

Rumus untuk mengubah skor ideal menjadi skor skala 100 adalah 

menggunakan rumus berikut: 

 

Keterangan: 
P = skor skala 100 
F = frekuensi yang muncul 
N = jumlah frekuensi 
 



Table 12. Norma Batas Pengkategorian Nilai Skor Skala 100 

No. Interval 
Rentang 

Nilai 
Skor Skala 

100 
Kategori 

1. x > Mi + 1,5 SDi X > 3,25 X > 81,25 Sangat Dibutuhkan 

2.  
3,25 81,25 

Dibutuhkan 

3. 
Mi  

Mi 
1

2,5 62,5 
Kurang Dibutuhkan 

4. x < Mi  1,5 Sdi 1,75  Tidak Dibutuhkan 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif. Dari hal 

tersebut maka dapat diartikan bahwa subjek dalam penelitian ini digambarkan 

sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

kompetensi lulusan SMK program keahlian teknologi konstruksi dan properti yang 

dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang biro konsultan perencana konstruksi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dapat dideskripsikan dari hasil skor 

yang diperoleh setiap perusahaan setelah bersedia menjawab setiap butir pernyataan 

pada angket yang diberikan oleh peneliti.  

Total butir soal berjumlah 48 pernyataan yang merupakan soal model 

tertutup dengan alternative jawaban SD (Sangat Dibutuhkan), D (Dibutuhkan), KD 

(Kurang Dibutuhkan), TD (Tidak Dibutuhkan). Selanjutnya skor untuk jawaban SD 

(Sangat Dibutuhkan) = 4, D (Dibutuhkan) = 3, KD (Kurang Dibutuhkan) = 2, TD 

(Tidak Dibutuhkan) = 1.  

Penelitian ini dilakukan di 15 industri jasa konstruksi bidang biro perencana 

konstruksi. Dalam hal ini, industri yang dimaksud adalah yang dipilih secara 

proporsional dari kelas Kecil (K), Menengah (M), hingga kelas Besar (B). 

 

 

 

 


