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BAB III 

METODE PENELITIAN 

                                                     

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Prodi Pendidikan Tata Busana, Departemen 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu pada mata kuliah Busana Pesta 

yang terdapat di semester 6. Sebagai tempat pembuatan alat evaluasi 

pembelajaran busana pesta model draperi. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research 

and Development (R & D). Metode penelitian riset dan pengembangan dilakukan 

untuk membuat alat evaluasi penilaian produk (product assessment) berbentuk 

rubrik penilaian produk pada pembelajaran busana pesta. Penelitian ini mengikuti 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan   yang dilakukan hanya sampai 

tahap validasi saja. (Sugiyono, 2012). Tahapan-tahapan yang dilakukan antara 

lain: 

1. Mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan pembelajaran pada mata 

kuliah Busana Pesta khususnya mengenai pembuatan produk busana pesta 

model draperi.   

2. Melakukan analisis terhadap pembelajaran yang telah teridentifikasi pada 

saat studi pendahuluan, yaitu terkait standar penilaian dan alat evaluasi yang 

digunakan. 

3. Membuat perencanaan program pembelajaran membuat produk busana pesta 

model draperi dengan menggunakan teknik pembuatan busana pesta. 

4. Pembuatan desain alat evaluasi yang akan diaplikasikan pada penilaian hasil 

belajar pembuatan produk busana pesta model draperi, yang meliputi  

a. Pembuatan kisi-kisi 

b. Pembuatan standar/kriteria penilaian 

c. Pembuatan rubrik penilaian 
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5. Melakukan validasi produk dari ahli evaluasi dan materi 

6. Melakukan revisi tahap awal 

7. Melakukan verifikasi dari hasil validasi yang telah dilaksanakan untuk 

mengetahui hasil kelayakan alat evaluasi yang telah disusun. Acuan standar 

hasil kelayakan mengacu pada tabel skala persentase kelayakan, sebagai 

beriku : 

 

Persentase Pencapaian Interpersentase 

76% - 100% Layak 

56% - 75% Cukup layak 

40% - 55% Kurang layak 

0% - 39% Tidak layak 

 

8. Melakukan revisi tahap akhir 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ahli evaluasi dan ahli materi pembelajaran 

busana pesta model draperi. Sedangkan objek penelitian ini adalah materi 

pembelajaran pembuatan busana pesta model draperi di Prodi Pendidikan Tata 

Busana,  pada mata kuliah Busana Pesta yang diajarkan di semester 6. 

  

D. Instrument Penelitian  

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrument 

validasi untuk menilai alat evaluasi yang telah disusun baik dari segi desain, 

layout, dan kelengkapan kriteria penilaian sebagai acuan baku yang berstandar 

dalam menilai hasil produk pembuatan busana pesta model draperi. 
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E. Rancangan Penelitian  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

Pembuatan alat evaluasi pembelajaran 

busana pesta model draperi 

 Studi lapangan  

 Mengumpulkan data-data mengenai pembelajaran busana pesta 

model draperi 

 Identifikasi indikator pembelajaran 

 Penentuan metode dan desain penelitian 

 Menentukan sumber pustaka  
 

Validasi ahli evaluasi dan ahli materi  

Rubrik penilaian 

valid? 

Tidak  

Perbaiki  

Hasil temuan, pembahasan dan kesimpulan  

Ya  

Bagan 3.1 Rancangan Penelitian  


