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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif, dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif dalam evaluasi program digunakan 

untuk mengumpulkan, menggambarkan dan menerangkan aspek-aspek yang telah 

dievaluasi. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi yang 

dikembangkan oleh Stake yaitu Countenance Model. Evaluasi model Stake 

menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu melakukan penggambaran 

(description) dan pertimbangan (judgements). Dua hal pokok ini diperoleh melalui 

gambaran komponen evaluasi yang meliputi input (antecedent), proses 

(transaction) dan produk (outcomes). Alasan peneliti menggunakan model 

evaluasi model Stake karena model evaluasi Stake lebih sederhana dan terstruktur. 

Pada model Countenance, cara dan tindakannya pasti dan dapat diamati secara 

bersamaan antara standart dan judgement. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Depok Sleman yang beralamat di 

Kampung Mrican, Caturtunggal, Depok, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Juli 2019. 
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C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru pembimbing prakerin program keahlian 

desain pemodelan dan informasi bangunan SMK Negeri 2 Depok Sleman 

sebanyak 8 orang dan seluruh siswa peserta prakerin program keahlian desain 

pemodelan dan informasi bangunan tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 30 siswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2013), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan angket adalah pertama, sebelum butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan ada pengantar dan petunjuk pengisian. Kedua, butir-

butir pertanyaan dirumuskan secara jelas, menggunakan kata-kata yang lazim 

digunakan dan kalimat tidak terlalu panjang. Ketiga, untuk setiap pertanyaan atau 

pernyataan terbuka dan berstruktur disediakan kolom untuk menuliskan jawaban 

atau respon dari responden secukupnya. Angket dengan pernyataan atau 

pertanyaan tertutup telah  disediakan alternatif jawaban dan tiap jawaban tersebut 

hanya berisi satu pesan sederhana. 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup karena 

telah disediakan jawaban sehingga responden hanya memilih salah satu alternatif 

jawaban. Beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam menyusun angket 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menentukan kajian pustaka yang tepat dan berkaitan dengan penelitian 

2. Mencari referensi penelitian yang sudah ada 

3. Menggabungkan antara kajian pustaka yang dipilih degan referensi penelitian 

yang sudah ada 

4. Menentukan spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen berisi kisi-kisi 

instrumen, memilih bentuk dan format instrumen 

5. Melakukan penulisan instrumen dengan disertai skala instrumen dan sistem 

penskoran skala Likert 4 (empat) 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013), meneliti adalah melakukan pegukuran maka 

harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa disebut dengan 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data dalam 

penelitian atau alat penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik. 

Instrumen dalam penelitian ini harus dibuat secara matang agar hasilnya 

baik sebelum memasuki lapangan. Dalam meneliti pastinya peneliti telah 

menyiapkan instrumen yang baik dan dapat mengambil informasi dan data dari 

objek atau subjek yang diteliti. Di bidang pendidikan instrumen yang baik 

memiliki dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Angket terdiri dari angket A untuk 

peserta didik dan angket B untuk pembimbing. 
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Untuk memudahkan dalam penyusunan instrumen penelitian, maka disusun 

kisi-kisi instrumen dari setiap variabel. Adapun kisi-kisinya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen untuk Mengukur Pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan SMK N 2 Depok Sleman 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Sub indikator Instrumen 

Pelaksanaan 

Prakerin 

Antecedent/

Masukan 

Kesiapan 

Peserta Didik 

Fisik Angket B 

Kesehatan  

Mental 

Ketrampilan 

Kinerja Guru 

Mata 

Pelajaran 

Produktif 

Kompetensi Pendagogik Angket A 

Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Profesional 

Kompetensi Sosial 

Kesiapan 

Sarana dan 

Prasarana 

Ruang Teori Angket A 

Ruang Praktik 

Ruang Unit Produksi 

Ruang Pendukung 

Transaction 

/Proses 

Kinerja 

Peserta Didik 

Disiplin  Angket B 

Kerjasama 

Inisiatif 

Tanggungjawab 

Etika 

Kinerja 

Pembimbing 

Pembimbingan Angket A 

Memeriksa Dokumen 

Berlaku Ramah 

Outcomes 

/Produk 

Kesiapan 

Kerja 

Pertimbangan Logis Angket A 

Kemampuan &Kemauan 

Mengendalikan Emosi 

Kritis 

Menyesuaikan Diri 

Tanggungjawab 

Berambisi untuk Maju 
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F. Pengujian Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu instrumen yang menunjukan tingkat ketepatan 

suatu unsur instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Menurut Sugiono 

(2013), validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahian alat ukur yang 

digunakan. Kemudian dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang 

dipergunakan sebagai sumber data yang valid atau dapat digunakan apa yang 

seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

diinginkan dengan mengungkapkan data variabel yang akan diteliti secara tepat. 

Mempengaruhi kesulitan belajar dapat diukur menggunakan instrumen 

angket/kuesioner. 

Uji validitas yang digunakan peneliti adalah validitas konstruk. Menurut 

Sugiyono (2013) untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan 

menurut para ahli (expert judgement). Dalam hal ini setelah melakukan konsultasi, 

instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berlandaskan teori, maka selanjutnya di konsultasikan dengan ahli. Para ahli 

diminta pendapatnya tentang instrumen secara sistematis serta mengevaluasi 

revelansinya dengan variabel yang telah ditentukan. Setelah itu diuji secara 

empiris dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total. 
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Keterangan :  

rxy  =  Koefisien kolerasi X dan Y   ∑   = Jumlah nilai X 

N    = Jumlah subyek      ∑   = Jumlah nilai Y 

∑    =  Jumlah produk X dan Y  

Selanjutnya harga  dikonsultasikan dengan  dengan taraf signifikan 

5%. Jika  lebih besar atau sama dengan   maka item tersebut 

dinyatakan valid. Uji coba validitas ini menggunakan korelasi product momment  

dengan bantuan komputer yang menggunakan software aplikasi SPSS 25.0. 

 

G. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas  instrumen  kuesioner  dicari  dengan  menggunakan  SPSS  

25.0. Kriteria  koefisien  reliabilitas  ditentukan  dengan  nilai  alpha  cronbach,  

maka ukuran kemantapan alpha dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Tabel 3. Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha. 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d. 0,20 Kurang reliabel 
>0,20 s.d.0,40 Agak reliabel 
>0,40 s.d. 0,60 Cukup reliabel 
>0,60 s.d. 0,80 Reliabel 
>0,80 s.d. 1,00 Sangat reliabel 

Sumber: Triton Prawira Budi (2006)  

H. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data 

yang digunakan  yaitu  dengan  statistik  deskriptif.  Statistik  deskriptif  

digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
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bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi, dalam 

statistik deskriptif tidak ada uji signifikan dan taraf kesalahan, karena 

penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan untuk   umum.   

Teknik   analisis   data  deskriptif   menggunakan   teknik  statistik deskriptif 

dengan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Setelah dianalisis kemudian  

diberi  penafsiran  secara  kualitatif. 

Penyajian data  menggunakan kriteria skor penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4. Kriteria Skor Alternatif Jawaban Angket 

Skor Keterangan 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Kurang Baik 

1 Tidak Baik 

 

Tahap selanjutnya setelah melakukan penilaian angket adalah melakukan 

kategorisasi menggunakan kriteria penilaian ideal. Menurut Anas Sudijono (2011), 

kategorisasi penilaian skor adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Skor Kategori Penilain  

No Rentang Skor Klasifikasi 

1  > Mi +1,5 SBi Sangat Tinggi 

2 Mi + 0,5 SBi <  ≤ Mi +1,5 SBi Tinggi 

3 Mi - 0,5 SBi <  ≤ Mi + 0,5 SBi Cukup Tinggi 

4  ≤ Mi – 0,5 SBi Rendah 

 

Keterangan : 

Mi (Rerata ideal)  : skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 
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SBi (Simpangan baku ideal) :  (skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 

    : skor empiris 

Skor maksimal ideal  : ∑X butir kriteria × skor tertinggi 

Skor minimum ideal  : ∑X butir kriteria × skor terendah 

Dalam analisis ini skor tertinggi adalah 4 dan terendah adalah 1. Untuk 

persentase hasil analisis penilaian hasil belajar siswa dicari dengan rumus sebagai 

berikut:    

Persentase  

Keterangan:    : Jumlah skor rata-rata jawaban 

   : Jumlah skor rata-rata maksimal ideal 

 


