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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini tentang evaluasi implementasi pembelajaran berbasis 

kompetensi dan produksi pada bidang keahlian teknik bangunan di SMK N 6 

Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif dan evaluatif. 

Penelitian deskriptif  adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 

apa adanya pada saat penelitian. Selain itu Darmawan (2013, hlm. 134) 

mengemukakan tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan 

secara sistematis faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. 

Sedangkan pada metode penelitian evaluatif menjelaskan adanya kegiatan 

penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya 

merupakan pelaksanaan dan rencana. Evaluatif berguna untuk mengetahui 

seberapa jauh tujuan yang ditetapkan pada awal program sudah tercapai. Misalnya 

penelitian untuk mengetahui daya serap siswa SMK terhadap materi pelajaran 

yang telah diajarkan. (Depdiknas, 2008, hlm. 13) penelitian evaluatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang 

terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang 

memerlukan evaluasi. 

Metode evaluatif ini digunakan karena peneliti ingin mengevaluasi proses 

Implementasi Berbasis Kompetensi dan Produksi pada Siswa Bidang Keahlian 

Teknik Bangunan di SMK N 6 Bandung. Metode ini digunakan untuk 

menggambarkan keadaan pembelajaran dan membandingkan dengan rencana 

pembelajaran program keahlian teknik kontruksi kayu. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di kota Bandung. Tepatnya di SMK Negeri 6 Bandung yang terletak di Jl. 

Soekarno-Hatta KM. 10 Bandung. Objek penelitian adalah siswa kelas XI 

Program Keahlian TKK  

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi tujuan penelitian dan apa-

apa saja yang perlu dipelajari, diamati, dan dibandingkan informasinya mengenai 

penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Penelitian ini mememiliki variabel tunggal yaitu Implementasi 

pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Produksi pada Siswa Bidang Keahlian 

Teknik Bangunan di SMK N 6 Bandung 

D. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukan hubungan 

antara variable yang akan diteliti yang mencerminkan jenis dan jumlah rumusan 

masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk 

merumuskan  hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik 

yang akan digunakan peneliti (Sugiyono, 2013, hlm. 42). 
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Gambar 3.1., Desain Penelitian 
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E. Data dan Sumber Data 

 

1. Data 

Data merupakan hasil pencatatan dari peneliti baik kumpulan fakta 

ataupun berupa angket yang ditemukan di lapangan untuk dijadikan bahan 

informasi yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian. 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 91) “Data adalah semua fakta dan angka 

yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi, 

sedangkan informasi itu sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang akan 

dipakai sebagai keperluan penelitian.” 

Data dari penelitian di SMK N 6 Bandung  ini diperoleh melalui teknik 

penelitian langsung ke lapangan, melalui pengamatan dan penyebaran angket. 

Data-data tersebut di atas dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan kajian 

yang berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. 

2. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 129) menjelaskan bahwa : 

Sumber data bisa diperoleh. Jika peneliti bisa menggunakan kuisioner 

atau wawancara saat mengumpulkan datanya. Jadi sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang akan merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 

Sumber data dalam penelitian di SMK N 6 Bandung ini adalah : 

a. Guru mata pelajaran merakit kusen pintu dan jendela sumber data 

berupa lisan atau pun tulisan yang berkaitan dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pelaksanaan RPP. 

b. Siswa kelas XI TKK sebagai sumber data dan objek penelitian. 

c. Dokumentasi berupa kurikulum, silabus dan RPP 
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F. Populasi dan Sampel 

Setiap kegiatan suatu penelitian membutuhkan populasi sebagai sumber 

data untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2009, hlm. 72) populasi adalah wilayah 

generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian 

ditarik kesimpulan. 

Sedangkan menurut Sukardi (2003, hlm. 53) populasi pada prinsipnya 

adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau beda yang 

tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target 

kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. 

Dengan demikian yang akan menjadi populasi penelitian adalah seluruh 

siswa kelas XI program keahlian TKK SMK N 6 Bandung yang berjumlah 2 kelas 

yang total seluruh siswa sebanyak 61 siswa. 

Tabel 3.1 Populasi penelitian siswa kelas XI TKK di SMK N 6 Bandung 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 TKK 1 32 

2 TKK 2 29 

Jumlah 61 

 

Sampel adalah cuplikan dari populasi yang dipandang memiliki segala 

sifat utama populasi dan mewakili seluruh populasi untuk diteliti secara nyata 

dalam jumlah tertentu Sukahmad, (dalam Riduwan, 2009, hlm. 93). 

Penentuan sampel penelitian yaitu apabila ukuran populasi sebanyak 

kurang atau sama dengan 100, pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari 

ukuran populasi. Apabila ukuran populasi sebanyak kurang atau sama dengan 

1000, pengambilan sampel sekurang-kurangnya 15% dari ukuran populasi 

(Surakhmad, dalam Riduwan, 2009, hlm. 94). 
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Tabel 3.2. Sebaran sampel penelitian dan uji coba 

No Kelas Populasi  Sampel Penelitian 

1 TKK 1 32 16 

2 TKK 2 29 15 

Jumlah 61 31 

 

Teknik penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara 

acak yang semua individu dalam populasi deberi kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Narbuko, Achmadi,  2007, hlm.111). 

G. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan, menafsirkan, dan 

memahami judul penelitian, maka perlu adanya penjelasan istilah yang ada pada 

judul penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Evaluasi Implementasi Pembelajaran 

Evaluasi Implementasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, 

sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran / pembelajaran/ 

pembelajaran yang sudah dibuat dan pelaksanaannya dibandingkan dengan 

suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan.  

2. Kompetensi 

Kompetensi adalah penguasaan siswa terhadap suatu tugas, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja.  

3. Produksi  

Produksi atau produk adalah hasil dari kompetensi siswa yang mengubah 

barang mentah menjadi barang matang sesuai standar yang ditentukan. 
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Dari definisi yang telah disampaikan penulis diatas tadi bertujuan untuk 

mengetahui rencana pembelajaran terhadap pelaksanaan pembelajarannya dan 

mengetahui penilaian hasil pembelajaran berbasis kompetensi dan produk.. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah Salah satu kegiatan awal perencanaan 

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data 

yang akurat karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Dapat disimpulkan dari pengertian teknik pengumpulan data diatas maka 

digunakan 3 teknik utama pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur sebagai pengumpul data. Sugiyono (2009, hlm. 73) mengatakan, 

wawancara terstruktur digunakan sebagai pengumpul data, bila peneliti telah 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara 

diberikan kepada guru mata pelajaran merakit kusen Jurusan Teknik 

Kontruksi Kayu di SMK N 6 Bandung yang berjumlah 2 orang. 

2. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dari mulai pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran, proses cara penilaian hasil pembelajaran berbasis kompetensi 

dan produk. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013, 

hlm. 145). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi sebagai 
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pengamatan langsung dilapangan mengenai kesesuaian perencanaan 

pembelajaran dengan pelaksanaannya sampai ketahapan penilaiannya. 

Dalam penelitian ini, untuk observasi mengenai perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran kepada guru mata pelajaran produktif dengan 

menggunakan checklist. Sedangkan untuk observasi kepada siswa kisi-kisi 

angket dijadikan sebagai pedoman kemudian dideskripsikan sesuai dengan 

keadaan yang ada. 

 

3. Teknik Angket/Kuisioner 

Teknik angket atau kuisioner adalah salah satu teknik pengumpulan 

data melalui tulisan sebagai alat bantu mengumpulkan data dalam menjawab 

problematika peneliti. Pengumpulan data melalui angket ini ditekankan pada 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah di terapkan oleh guru atau 

pendidik dalam mata pelajaran merakit kusen dan daun pintu. 

Angket atau kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu 

pilihan jawaban sudah dibuat oleh penulis sehingga responden hanya memilih 

jawaban yang suadah disediakan dan sesuai dengan yang dipahaminya. 

Angket disebarkan pada responden sebanyak 83 orang siswa kelas XI TKK 

yang sedang mengikuti mata pelajaran merakit kusen dan daun pintu 

Hasil dari pertanyaan didalam angket yang sudah dijawab 

dipergunakan untuk merekap dan mengetahui informasi yang relevan tentang 

responden. Saat membuat angket kita harus mengetahui langkah-langkah 

dalam penyusunannya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Membuat angket harus berhubungan dengan lingkup masalah dan tujuan 

penelitian. 

b. Menyusun angket harus membuat item-item pernyataan dan membuat 

pedoman pengisian angket. Serta item pernyataan didalamnya sudah 

termasuk kemungkinan jawaban, alternatif jawaban dari setiap item 

pernyataan merupakan rentangan nilai. 
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4. Dokumentasi 

Pengertian metode dokumentasi menurut Arikunto (2006, hlm. 231) 

adalah sebagai berikut:  

“Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku,surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dsb. Dalam menggunakan metode 

dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang 

sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul veriabel yang dicari, maka 

peneliti tinggal membutuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. 

Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam 

daftar variabel, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.” 

 

I. Kisi-kisi Instrument Penelitian 

Kisi-kisi merupakan sebuah daftar yang membuat penelitian untuk 

memudahkan dalam rancangan instrument penelitian 

Manfaat dari membuat kisi-kisi instrumen, menurut Arikunto (2006: 162) yaitu: 

1. Peneliti memiliki gambaran yang jelas dan lengkap tentang jenis 

instrumen dan isi dari butir-butir yang akan disusun. 

2. Peneliti akan mendapatkan kemudahan dalam menyusun instrumen 

karena kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menuliskan butir-

butir. 

3. Instrumen yang disusun akan lengkap dan sistematis karena ketika 

menyusun kisi-kisi, peneliti belum dituntut untuk memikirkan rumusan 

butir-butirnya. 

4. Kisi-kisi berfungsi sebagai “peta jalanan” dari aspek yang akan 

dikumpulkan datanya, darimana data diambil, dan dengan apa pula data 

tersebut diambil. 

5. Dengan adanya kisi-kisi yang mantap, peneliti dapat menyerahkan tugas 

atau membagi tugas dengan anggota tim ketika menyusun instrumen. 

6. Validitas dan reabilitas instrumen dapat diperoleh dan diketahui oleh 

pihak-pihak di luar tim peneliti sehingga pertanggungjawaban peneliti 

lebih terjamin. 
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J. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji Coba Pengolahan Angket 

Hasil data dari penyebaran angket nantinya akan digunakan untuk melihat 

antusias responden terhadap pelaksanaan pembelajaran ketika responden belajar 

mata pelajaran merakit kusen. Untuk proses penyimpulan dari data kuisioner 

dengan skala likert sebagai penunjang dan pedoman observasi. 

a. Uji Validitas 

- Menghitung harga korelasi tiap butir dengan rumus  

  

     2222 .. YYnXXn

YXXYn
rxy




  (Sugiyono, 2013:129) 

Keterangan : 

xyr
 
 = koefisien korelasi tiap butir 

N   = Banyaknya subjek uji coba 

Σ X  = Jumlah skor tiap butir 

ΣY  = Jumlah skor total 

Σ X 
2
  = Jumlah kuadrat skor tiap butir 

Σ Y 
2
  = Jumlah kuadrat skor total

 

Σ XY  = Jumlah perkalian skor tiap butir dengan jumlah skor total 

- Membandingkan dengan r kritis sebesar 0,3 (Sugiyono, 2013, hlm. 126).  

Apabila hasil xyr > 0,3 item valid 

Apa bila hasil rxy 0,3 item valid  

Apabila hasil xyr < 0,3 item tidak valid 

b. Uji Reliabilitas 

Langkah-langkahnya sebagai berikut menurut Riduwan (2013:115-116) : 

- Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus : 
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Dimana :

  
iS     = varians skor tiap-tiap item

 
2

 ix  = jumlah kuadrat item Xi

 
2

)( ix

 

= jumlah item Xi dikuadratkan

 
N  = jumlah responden   

- Kemudian menjumlahkan Varians semua item dengan rumus : 

      = S1 + S2 + S3  ……… Sn   

Dimana :  

∑Si       = jumlah varians tiap item 

S1, S2, S3, Sn = varians item ke -1, 2, 3 … n  

 

- Menghitung harga varians dengan rumus 
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Keterangan : 

r11 = Koefisien reliabilitas 

iS  = Jumlah varian item 

tS    = Jumlah varian total 

k  = Jumlah item pertanyaan 

dengan kriteria reliabilitas : 

0,2 – 0,399 : Reliabilitas rendah 

0,4 – 0,599 : Reliabilitas sedang 

0,6 – 0,799 : Reliabilitas kuat 

0,8 – 1,00 : Reliabilitas Sangat kuat 

 

K. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data merupakan bagian paling penting dalam penelitian, 

karena hasil dari penelitian didapatkan dari mengolah data tersebut sehingga dapat 

menemukan hasil dan pemecahan masalah penelitian. 

1. Pengolahan Data Angket 

Data dari hasil penyebaran angket kesiswa nantinya akan digunakan 

untuk memperkuat hasil penelitian yang akan dijelaskan secara deskriftif dari 

hasil observasi. 

a. Menghitung validitas dan reliabilitas angket (lampiran 2.1) 

b. Menghitung skor angket (lampiran 2.2) 

c. Menghitung uji kecenderungan (lampiran 2.3) 

d. Mendeskripsikan skor per indikator dan aspek pelaksanaan 

pembelajaran (lampiran 2.4) 

e. Menafsirkan persentase tiap indicator (lampiran 2.5) 

f. Menentukan frekuensi dan membuat persentase untuk menafsirkan 

data per indicator tiap criteria 
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                 Tabel 3.2, Kriteria pedoman penafsiran persentase indikator 

No Persentase Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Baik 

2 61% – 80% Baik 

3 41% - 60% Sedang 

4 21% - 40% Kurang Baik 

5 Kurang dari 21% Tidak Baik 

(Riduwan. 2009:89) 

2. Analisis Data  

Hasil evaluasi dari dokumen penerapan  RPP dan jobsheet pada 

pengamatan dilapangan secara langsung dengan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu dengan statistik. Statistik yang dipakai adalah statistik 

deskriptif. Pada statistik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sesuai fakta. 

Analisis data ini memakai skala presentase yaitu perhitungan analisis data 

yang menghasilkan yang selanjutnya dilakukan interpretasi nilai. Proses 

perhitungan persentase dilakukan dengan cara mengkalikan hasil bagi nilai 

faktual dengan nilai ideal dengan seratus persen (Sugiyono, 2008, hlm. 99), 

dengan rumus sebagai berikut:   

Pencapaian   
             

           
         

Kriteria pencapaiannya adalah sebagai berikut:    (Sugiyono, 2008, hlm. 99) 

Sangat Baik  = 76 % - 100 %   

Baik   = 51 % - 75 %  

Cukup Baik   = 26 % - 50 %    

Kurang Baik   = 0 % - 25 % 


