BAB III
METODE PENELITIAN
Pada metode penelitian ini akan dibahas mengenai model pengembangan
inventori kesiapan kerja, prosedur pengembangan inventori kesiapan kerja, uji
coba item, dan teknik analisis data.
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Penelitian
pengembangan menurut Sugiyono (2009: 497) adalah “metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk
tersebut”. Penelitian pengembangan bukanlah penelitian yang dimaksudkan untuk
menghasilkan teori melainkan untuk menghasilkan produk tertentu. Penelitian
pengembangan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan inventori kesiapan
kerja siswa SMK jurusan animasi yang memenuhi syarat kesahihan yang mudah
dipahami serta dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kesiapan kerja
yang dimiliki oleh siswa.
B. Prosedur Pengembangan Inventori Kesiapan Kerja
Prosedur pengembangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini mengacu
pada langkah-langkah dasar dalam perancangan dan penyusunan skala psikologis
menurut Saifudin Azwar. Langkah-langkah dalam perancangan dan penyusunan
skala psikologis menurut Saifuddin Azwar apabila dimodifikasi sesuai dengan
pengembangan inventori kesiapan kerja yaitu sebagai berikut:
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Identifikasi tujuan ukur penetapan
konstrak psikologis

Operasional konsep
indikator perilaku

Penskalaan

Pemilihan format stimulus

Penulisan item
Indikator perilaku

Uji coba

Analisis item

Kompilasi I
Seleksi item

Pengujian reliabilitas

Validitas item

Kompilasi II
Format final
Gambar 1. Langkah-langkah Dasar dalam Perancangan dan Penyusunan Skala
menurut Saifuddin Azwar (2011: 11)
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Berikut ini adalah penjelasan dari gambar di atas:
1. Identifikasi Tujuan Ukur
Identifikasi tujuan ukur adalah memilih suatu definisi dan menilai teori
yang mendasar konstrak psikologis atribut hendak di ukur. Pada penelitian ini,
identifikasi tujuan ukurnya adalah untuk mengetahui dan memperkirakan
kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi tingkat akhir.
2. Operasional Konsep
Operasional konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kesiapan kerja adalah kondisi dimana seseorang sudah memiliki
seperangkat kemampuan dan perilaku diri yang diperlukan pada setiap
pekerjaan yang berkaitan dengan animasi mulai dari manual drawing dan
kemampuan pengoperasian komputer berbasis teknologi animasi, baik
bagi orang yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Sehingga
orang yang sudah memiliki kriteria tersebut sudah memiliki kriteria
kesiapan kerja tersebut telah mampu untuk bekerja.
Seperangkat kemampuan tersebut terdiri atas:
1) Kemampuan bertanggungjawab dalam proses produksi animasi terdiri
atas: displin dalam menyiapkan sketsa gambar sampai mentransferkan
gambar ke komputer, memenuhi standar dalam hal drawing dan
pengoperasian komputer berbasis teknologi animasi, fokus dalam
dalam setiap pengerjaan produksi animasi, menghargai fasilitas atau
peralatan yang digunakan untuk produksi animasi.
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2) Kemampuan menyesuaikan diri (fleksibel) di lingkungan kerja terdiri
atas: kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan situasi kerja
animasi, kemampuan dalam menerima perubahan-perubahan yang ada
pada lingkungan kerja, kemampuan untuk lebih aktif dalam setiap
pengerjaan produksi animasi, kemampuan untuk mentaati dan
mengikuti setiap petunjuk pengerjaan produksi, kemampuan untuk
melaksanakan tuntutan dalam proses pengerjaan gambar dan
mentransferkan ke komputer berbasis teknologi animasi
3) Kemampuan menguasai keterampilan animasi terdiri atas: mampu
mengoperasikan komputer grafis; mampu menggambar bentuk, teknik
dan sketsa; menguasai animasi 2D dan 3D; mampu memproduksi
animasi atau game; mampu membuat videografi dalam produksi
animasi; mampu dan mau mempelajari keterampilan baru di bidang
animasi;
4) Kemampuan melakukan komunikasi dalam proses produksi animasi
terdiri atas: kemampuan melakukan kerja sama dengan rekan dalam
menyelesaikan produksi animasi, mampu bersikap suportif, mampu
menjalankan prinsip-prinsip berkomunikasi.
5) Kemampuan menilai diri sendiri dalam melaksanakan proses produksi
animasi terdiri atas: percaya terhadap kemampuan diri dalam
membuat animasi, mengenali dan memahami diri sendiri keterampilan
yang dimiliki pada bidang animasi.
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6) Kemampuan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja terdiri
atas: mampu menerapkan prosedur K3, mampu mengendalikan stres
dan kelelahan baik pada saat drawing atau mentransfer gambar ke
komputer berbasis animasi, mampu menjalankan tugas sesuai
prosedur.
b. Inventori merupakan satu alat yang berbentuk daftar beberapa item
pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk
menaksir dan menilai ada atau tidak adanya tingkah laku, sikap tertentu,
dst. (Kisi-kisi pengembangan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan
animasi pada lampiran 6 hal. 111).
3. Penskalaan dan Format Stimulus
Skala yang digunakan dalam pengembangan inventori kesiapan kerja
siswa SMK jurusan animasi ini adalah skala likert dengan format stimulus
yang terbagi dalam empat kategori yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S),
Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS).
4. Penulisan Item dan Review Item
Dalam membuat item pernyataan inventori kesiapan kerja siswa SMK
jurusan animasi berdasarkan kisi-kisi yang telah ditentukan, yang terdiri dari
pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable.
Item yang telah disusun disebut draf 1. Setelah melakukan penulisan item
tindakan selanjutnya adalah melakukan review item. Review yang pertama
dilakukan oleh penyusun dengan memeriksa ulang setiap item apakah telah
sesuai dengn indikator perilaku yang hendak diungkap dan juga tidak keluar

50

dari pedoman penulisan item. Review selanjutnya dilakukan oleh dosen dan
ahli yang berkompeten. Dalam penelitian ini review item dilakukan oleh
seorang ahli yang berkompeten dalam bidang psikometri dan ahli dalam
bidang karir.
Proses review yang dilakukan oleh para ahli kemudian akan dijadikan
proses pengujian validitas isi pada item yang telah disusun. Hal ini dilakukan
karena valditas isi merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian
terhadap isi tes dengan analisis rasional atau melalui pendapat ahlil (expert
judgment) . Kemudian ahli melakukan validasi mengenai hal-hal berikut:
a. Kesesuaian kisi-kisi pengembangan inventori kesiapan kerja siswa SMK
jurusan animasi dengan kajian teori.
b. Kesesuaian penjabaran indikator menjadi deskriptor dan deskriptor
menjadi item-item pernyataan inventori kesiapan kerja siswa SMK
jurusan animasi dengan kajian teori.
c. Kelengkapan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi
sebagai instrumen.
d. Redaksional yang digunakan dalam penyusunan inventori kesiapan kerja
siswa SMK jurusan animasi.
5. Uji Coba
Butir item yang telah disusun dan diuji oleh ahli, maka item-item tersebut
disebut draf II inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi. Uji coba
empiris harus dilakukan pada subyek yang diukur dalam penelitian ini yaitu
siswa SMK jurusan animasi.
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Uji coba penelitian mengacu pada teknik uji coba menurut Saifuddin
Azwar. Maka uji coba dilakukan dua tahap, yaitu uji coba kelompok kecil dan
uji coba kelompok besar. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan data
yang lebih akurat.
Uji coba kelompok kecil dilakukan pada sekitar 30-40 siswa SMK
jurusan animasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang:
a.

Apakah pengantar dalam inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan
animasi ini sudah jelas.

b. Apakah petunjuk pengerjaan dalam invnetori kesiapan kerja siswa SMK
jurusan animasi tersebut mudah dimengerti.
c. Apakah contoh pernyataan membantu dalam menjawab pernyataan yang
disajikan.
d. Adakah kata-kata yang sulit dimengerti.
e. Adakah kalimat yang kurang tepat redaksionalnya.
f. Apakah kemasan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi
dalam bentuk buku tersebut menarik.
Hasil uji coba kelompok kecil kemudian dianalisis dan dilakukan revisi
untuk perbaikan sehingga inventori layak untuk diuji cobakan pada kelompok
besar.
6. Analisis Item
Setelah uji coba dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah analisis
item hasil uji coba. Pada tahap uji coba dijadikan sebagai dasar untuk
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melakukan analisis item. Pada uji coba yang dilakukan oleh siswa, maka
siswa akan menilai tentang:
a. Apakah pengantar dalam inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan
animasi ini sudah jelas.
b. Apakah petunjuk mengerjakan dalam inventori kesiapan kerja siswa
SMK jurusan animasi ini mudah dimengerti.
c. Apakah contoh pernyataan membantu dalam menjawab pernyataan yang
disajikan.
d. Apakah ada kata-kata yang sulit dimengerti.
e. Apakah ada kalimat yang kurang tepat redaksionalnya.
f. Apakah kemasan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi
dalam buku ini menarik.
7. Kompilasi I Seleksi Item
Hasil dari analisis item tahap pertama menjadi dasar dalam seleksi item.
Dalam seleksi item parameter yang paling penting adalah daya beda atau
daya diskriminasi item. Daya diskriminasi item adalah sejauh mana item
mampu membedakan antara individu yang memiliki dan yang tidak memiliki
atribut yang diukur. Untuk mengetahui item yang memiliki daya diskriminasi
maka diperlukan koefisien korelasi item total dalam penelitian ini untuk
mencari koefisien item total adalah dengan menggunakan formula Product
Moment Pearson. Untuk mengukur daya beda dihitung dengan menggunakan
bantuan komputer program SPSS.15.
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8. Pengujian Reliabilitas
Pengujian dilakukan bila mana item-item yang terpilih lewat prosedur
analisis item telah dikompilasikan menjadi satu. Pengujian reliabilitas
dilakukan dengan menggunakan formula Alpha dari Cronbach dengan kriteria
koefisien reliabilitas sebesar 0,70.
9. Kompilasi II Format Final
Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan, maka item
pernyataan dalam inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi telah
memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Sehingga inventori kesiapan
kerja siswa SMK jurusan animasi dapat dijadikan sebagai produk akhir atau
format final dari inventori kesiapan kerja untuk siswa SMK jurusan animasi.
C. Tempat Penelitian
Penelitian pengembangan ini akan dilakukan di SMK Negeri 3 Kasihan
Bantul yang beralamat di Jl. PG Madukismo Bugisan Yogyakarta 55182.
D. Uji Coba Item
1. Desain Uji Coba
Pada saat uji coba kompilasi item-item sudah disajikan dalam bentuk
buku yang sudah dilengkapi dengan pengantar, petunjuk mengerjakan,
contoh, pernyataan, dan lembar jawaban.
Selain itu subyek tidak boleh mengetahui bahwa pengenaan instrumen
yang bersangkutan sebenarnya dilakukan sebagai uji coba. Pada saat
pelaksanaan uji coba, tempat duduk dan ruangan responden diatur sedemikian
rupa sehingga responden tidak duduk berdesak-desakan yang memungkinkan
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responden mendiskusikan jawaban atau hanya meniru saja. Uji coba
kelompok kecil dilakukan pada 30 orang siswa SMK jurusan animasi tingkat
akhir, sedangkan uji coba kelompok besar (uji coba empiris) dilakukan pada
60 siswa SMK jurusan animasi tingkat akhir. Menurut Saifuddin Azwar
(2011: 57), “tidak ada angka yang dapat dikaitkan secara pasti untuk
banyaknya jumlah sampel untuk uji empiris ini”. Menurut Saifuddin Azwar
(2011: 57) pula “jumlah sampel yang lebih dari 60 orang sudah cukup
banyak, jumlah sampel 200 telah memadai. Dari pernyataan tersebut berarti
dengan subyek berkisar antara 60-200 sudah memadai. Maka pada uji coba
lapangan tahap kedua penelitian melibatkan 60 siswa SMK jurusan animasi
tingkat akhir”.
2. Subyek Uji Coba
Subyek uji coba pada penelitian pengembangan inventori kesiapan kerja
siswa SMK jurusan animasi ini adalah:
a. Dosen ahli yang berkompeten, dosen uji ahli ini sebagai subyek review
item untuk menilai dan mengevaluasi produk sebelum diuji cobakan
pada siswa;
b. 30 siswa SMK jurusan animasi kelas XII sebagai uji kelompok kecil;
c. 60 siswa SMK jurusan animasi kelas XII sebagai uji kelompok besar.
Teknik pengambilan subyek menggunakan teknik simple random
sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel
dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada
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dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap
homogen (Sugiyono, 2009: 82).
3. Jenis Data
Data yang diperoleh dari pengujian lapangan berupa data kualitatif dan
kuantitatif.
a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penilaian dari ahli
materi (karir), ahli pengukuran dibidang psikometri dan 60 siswa SMK
jurusan animasi berupa saran, kritik, masukan dan tanggapan terkait
dengan inventori kesiapan kerja yang telah disusun.
b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil data uji coba
kelompok kecil dan uji coba kelompok besar yang berupa tabulasi data
dari setiap jawaban item. Data yang sudah ada dianalisis secara
kuantitatif dengan bantuan komputer program SPSS seri 15,0 guna
memperoleh koefisien korelasi item total dan koefisien reliabilitas.
E. Instrumen Pengumpul Data
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 160) “instrumen pengumpul data adalah
alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap,
dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”.
Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian menurut Riduwan (2007:
32) adalah:
1. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam rumusan judul penelitian.
2. Menjabarkan variabel tersebut menjadi sub variabel atau dimensi.
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3. Mencari indikator atau aspek setiap sub variabel.
4. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator.
5. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrument.
6. Melengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar.
Pada penelitian ini instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data
adalah:
1. Pedoman penilaian untuk ahli, yaitu lembar evaluasi untuk ahli berupa angket
tanggapan atau penilaian ahli terhadap berbagai komponen dan materi yang
terdapat dalam inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi.
a. Identifikasi variabel-variabel dari rumusan judul penelitian. Judul
penelitian ini adalah pengembangan inventori kesiapan kerja siswa SMK
jurusan animasi, maka variabelnya adalah inventori kesiapan kerja siswa
SMK jurusan animasi.
b. Sub variabel: isi, kelengkapan;
c. Indikator: indikator dari isi meliputi kisi-kisi, redaksional. Sedangkan
indikator dari kelengkapan meliputi petunjuk umum,

petunjuk

mengerjakan, contoh pengerjaan dan cara menjawab.
d. Deskriptor, meliputi kesesuaian kisi-kisi dengan kajian teori, kesesusaian
item-item dengan kisi-kisi, ketepatan penggunaan redaksional, ketepatan
petunjuk umum, kejelasan dalam petunjuk mengerjakan dan kejelasan
contoh dan cara mengerjakan.
e. Kisi-kisi instrumen penilaian ahli pada lampiran (lampiran 2 halaman
93).
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f. Butir-butir instrumen pada lampiran (lampiran 3 hal. 95).
g. Melengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar.
2. Pedoman penilaian untuk siswa, yaitu lembar penilaian untuk siswa berupa
tanggapan siswa terhadap isi dan kelengkapan inventori kesiapan kerja siswa
SMK jurusan animasi.
a. Variabel: inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi
b. Sub variabel: isi, kelengkapan.
c. Indikator: indikator dari isi meliputi kisi-kisi, redaksional. Sedangkan
indikator dari kelengkapan meliputi petunjuk umum,

petunjuk

mengerjakan, contoh pengerjaan dan cara menjawab
d. Deskriptor, meliputi kesesuaian kisi-kisi dengan kajian teori, kesesuaian
item-item dengan kisi-kisi, ketepatan penggunaan redaksional, ketepatan
petunjuk umum, kejelasan dalam petunjuk mengerjakan dan kejelasan
contoh dan cara mengerjakan.
e. Kisi-kisi instrumen untuk penilaian siswa pada tabel 12 (lampiran 14 hal.
153).
f. Butir-butir instrumen pada lampiran.
g. Melengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah:
1. Teknik Analisis Data Kualitatif
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengelompokan
informasi-informasi data kualitatif berupa tanggapan, masukan, serta kritik
dan saran yang didapat dari para ahli dan siswa jurusan animasi tingkat akhir.
2. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Data yang diperoleh dari hasil uji coba kelompok kecil dan kelompok
besar yang berupa tabulasi data dari setiap jawaban item dianalisis secara
kuantitatif dengan bantuan komputer program SPSS 15,0 guna memperoleh
validitas dan koefisien reliabilitas, sehingga untuk perhitungannya yaitu:
a. Untuk mengetahui daya beda item yang kemudian digunakan untuk
seleksi item menggunakan korelasi item total Pearson (Suharsimi, 2006:
170):
=
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∑
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Keterangan:

: koefisien korelasi antara variabel x dan y
: jumlah subyek
∑

: jumlah nilai x

∑

: jumlah nilai y

∑_ 2 : jumlah x kuadrat
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∑_ 2 : jumlah y kuadrat

∑

: jumlah perkalian x dan y

ditemukan, kemudian dikorelasikan dengan

Setelah tabel

untuk mengetahui butir yang sahih dan yang tidak sahih. Dengan
≥

pedoman bila

pada signifikan 5% maka butir valid.

Butir-butir yang digunakan dalam pengumpulan data adalah butir-butir
yang sahih.
b. Untuk menghitung koefisien reliabilitas menggunakan koefisien
reliabilitas Alpha Cronbach (Suharsimi Arikunto, 2006: 196)
∶

∑

Keterangan:
: reliabilitas instrumen
k

: banyaknya butir pernyataan

∑

: jumlah varian butir
: varian total.
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