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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian tentang analisis relevansi kurikulum SMK Program Keahlian 

Tata Busana terhadap kebutuhan siswa dan industri menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dengan metode penelitian survey. Penelitian deskriptif pada penelitian 

ini merupakan jenis penelitian yang berfungsi untuk memotret suatu kondisi pada 

masa sekarang dan membuat suatu penjelasan variabel yang diteliti apa adanya 

tanpa membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain.  

Penelitian survey yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan dengan tidak melakukan perubahan atau perlakuan khusus 

terhadap variabel yang diteliti. Berdasarkan pendapat tersebut maka penggunaan 

metode penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai 

keterhubungan antar berbagai variabel penelitian, yaitu relevansi muatan 

kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana, kebutuhan siswa dan industri. 

Penelitian ini menggunakan time horizon cross section. Cross section 

dimaksudkan untuk proses mengummpulkan data tentang suatu fenomena tertentu 

dalam satu kurun waktu saja. Secara keseluruhan, desain penelitian tentang 

analisis relevansi kurikulum SMK ditunjukkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Desain Penelitian 

Time Horizon Jenis 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Unit Analisis 

Relevansi 

muatan 

kurikulum 

SMK Program 

Keahlian Tata 

Busana 

Deskriptif Survei Ketua 

program Tata 

Busana 

Cross section 
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Variabel 

Penelitian 

Desain Penelitian 

Time Horizon Jenis 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Unit Analisis 

Relevansi 

muatan 

kurikulum 

terhadap 

kebutuhan 

siswa 

Deskriptif Survei Siswa SMK 

kelas XII yang 

telah 

melaksanakan 

praktik kerja 

industri 

Cross section 

Relevansi 

muatan 

kurikulum 

terhadap 

kebutuhan 

industri 

Deskriptif Survei Dunia Usaha 

Dunia Industri 

bidang busana 

yang 

digunakan 

sebagai 

tempat 

kegiatan 

prakerin 

Cross section 

 

3.2. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah pembimbing Praktik Kerja Industri 

dari Dunia Usaha dan Dunia Industri bidang Tata Busana, siswa SMK Program 

Keahlian Tata Busana yang terdiri dari siswa kelas XII Program Keahlian Tata 

Busana yang telah melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin), Guru mata 

pelajaran produktif  Tata Busana, serta Ketua Program Tata Busana. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah SMK Negeri 9 Bandung yang 

berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Km 10 Bandung, SMK Kartini yang berlokasi di 

Jl. Kartini Bandung serta SMK BPP Jl.Vandeventer Bandung. Alasan pemilihan 

karena di SMKN 9 Bandung, SMK Kartini dan SMK BPP terdapat siswa program 

keahlian Tata Busana yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam 

penelitian serta Dunia Usaha dan Dunia Industri bidang busana yang menjadi 

lokasi siswa dalam melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin). 

   

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1.  Populasi 
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Populasi pada penelitian ini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ilmiah adalah siswa SMK N 9 Bandung, SMK BPP, dan SMK Kartini 

tingkat XII Program Keahlian Tata Busana yang telah melaksanakan praktik Kerja 

Industri, Guru Program Keahlian Tata Busana, di SMK N 9 Bandung, SMK BPP 

dan SMK  Kartini Bandung, dan responden dari Dunia Usaha/Dunia Industri 

Bidang Busana. 

Populasi penelitian merupakan suatu kumpulan menyeluruh dari suatu 

objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi yaitu 

siswa tingkat XII yang berjumlah 75 responden, guru SMK pada mata pelajaran 

produktif program keahlian Tata Busana yang berjumlah 16 responden, dan 

sebanyak 17 responden dari dunia usaha dan dunia industri bidang tata busana 

yang dijadikan tempat atau lokasi praktek kerja industri. 

Tabel 3.2. Populasi Penelitian 

Nama Institusi 

Jumlah Responden 

Guru Program Keahlian 

Tata Busana 

Siswa kelas XII yang 

telah melaksanakan 

praktik kerja industri 

Dunia Usaha 

Dunia Industri 

SMKN 9 Bandung 10 60 11 

SMK BPP 3 9 3 

SMK Kartini 3 6 3 

Jumlah Total 16 75 17 

 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Teknik sampling yang digunakan adalah dengan jenis sampling purposif, 

sampling purposif ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

peneliti. Teknik sampling ini digunakan dari responden yang akan diteliti yaitu 

siswa Tingkat XII Program Keahlian Tata Busana yang telah melaksanakan 

Praktik Kerja Industri sebanyak 35 responden, kemudian 11 responden terdiri dari 

guru SMK pada mata pelajaran produktif program keahlian Tata Busana. Selain 
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itu 7 responden dari dunia usaha dan dunia industri bidang tata busana yang 

dijadikan tempat atau lokasi praktek kerja industri. 

 

 

 

 

Tabel 3.3. Sampel Penelitian 

Nama Institusi 

Jumlah Responden 

 Guru Program Keahlian 

Tata Busana 

Siswa kelas XII yang 

telah melaksanakan 

praktik kerja industri 

Dunia Usaha 

Dunia Industri 

SMKN 9 Bandung 7 26 5 

SMK BPP 2 6 1 

SMK Kartini 2 3 1 

Jumlah Total 11 35 7 

 

3.4. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi diperlukan penjelasan-

penjelasan mengenai beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, di 

antaranya: 

a. Relevansi Muatan Kurikulum Program Keahlian Tata Busana  

Relevansi Muatan kurikukulum merupakan salah satu prinsip yang harus 

diperhatikan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Relevansi yang harus 

dimiliki kurikulum, yaitu relevansi ke luar dan relevansi di dalam. Relevansi ke 

luar memiliki pengertian bahwa tujuan, isi dan proses belajar yang tercakup dalam 

kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam adalah adanya kesesuaian antara 

komponen-komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, proses penyampaian dan 

penilaian. 

Relevansi yang dimaksud dalam konteks penelitian adalah ini terdiri dari 

dua dimensi yaitu relevansi internal dan eksternal Relevansi internal meliputi 

relevansi antar komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, proses penyampaian dan 

penilaian kelompok mata pelajaran produktif Tata Busana pada mata pelajaran 



47 
 

 
Yanti Rahmayanti, 2016 
RELEVANSI MUATAN KURIKULUM SMK PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA DENGAN 
KEBUTUHAN SISWA DAN INDUSTRI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Pembuatan Pola, Pembuatan Busana, dan Desain Busana Relevansi ekternal 

berkaitan dengan berbagai kebutuhan di luar kurikulum yaitu relevansi muatan 

kurikulum kelompok mata pelajaran produktif Tata Busana dengan kebutuhan 

industri yang meliputi mata pelajaran Pembuatan Pola, Pembuatan Busana, serta 

Desain Busana. 

 

 

b. Kebutuhan Siswa 

Relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa yang meliputi kesesuaian 

kurikulum dengan kebutuhan minat, cita-cita,  dan kebutuhan untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang optimal bagi siswa merupakan relevansi eksternal. 

Kebutuhan siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebutuhan 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal bagi siswa pada  mata 

pelajaran produktif tata busana yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang terkait dengan pelaksanaan praktek kerja industri 

 

c. Kebutuhan Industri 

Relevansi kurikulum dengan Kebutuhan industri mencakup Kompetensi 

hardskill lulusan SMK, Kompetensi softskill lulusan SMK dan kebutuhan 

kurikulum yang relevan.  

Kebutuhan industri yang dimaksud pada penelitian ini adalah adanya 

kebutuhan kurikulum yang relevan antara kurikulum SMK Program Keahlian 

Tata Busana dengan kebutuhan industri yang mencakup pada aspek kompetensi 

dasar dan materi pelajaran yang harus dimiliki siswa SMK program keahlian Tata 

Busana pada pelaksanaan praktik kerja industri 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Kegiatan yang ditempuh dalam penelitian ini, yaitu: melakukan studi 

dokumentasi dan penjaringan informasi melalui angket. Teknik studi dokumentasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai muatan kurikulum SMK  
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program Keahlian Tata Busana, kebutuhan siswa, dan industri dengan  Teknik 

penjaringan informasi melalui kuesioner berupa angket dilakukan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dari siswa, manajemen sekolah dan pihak 

institusi pada dunia usaha dan dunia industri.  

Teknik pengumpulan Instrumen untuk melakukan studi dokumentasi 

menggunakan format-format khusus yang dikembangkan untuk menjaring data 

hasil telaah dokumen muatan isi Kurikulum SMK kelompok mata pelajaran 

produktif Tata Busana pada mata pelajaran Pembuatan Pola, Pembuatan Busana, 

serta Desain Busana.Instrumen untuk menjaring informasi dari siswa, Ketua 

Program  dan pihak institusi pada dunia usaha dan dunia industri menggunakan 

pedoman kuesioner tertutup.  Kuesioner tertutup digunakan untuk memudahkan 

responden penelitian dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, karena 

telah disediakan alternatif-alternatif jawabannya. Kuesioner tersebut akan diuji 

terlebih dahulu tingkat validitasnya, dalam hal ini validitas isi (content validity).  

3.5.1. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk 

menjawabnya. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, dimana 

pernyataan atau pertanyaan dalam angket sudah memiliki alternatif jawaban yang 

tinggal dipilih oleh responden. Responden tidak memberikan jawaban atau respon 

lain kecuali yang telah tersedia sebagai alternatif jawaban, sedangkan penyusunan 

skala pengukuran digunakan metode Likert Sunmated Rating (LSR) yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok pada variabel gambaran tentang variabel Muatan kurikulum Produktif 

Tata Busana, Variabel hasil belajar, variabel kebutuhan pelaksanaan praktik kerja 

industri dengan alternatif pilihan : Sangat Tidak Sesuai (STS),  Tidak Sesuai (TS), 

Tidak Sesuai (TS), Ragu-ragu (R), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Adapun item-item pertanyaan angket dirancang dalam  

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
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Variabel Indikator No Item 

Relevansi Muatan 

Kurikulum mata 

pelajaran produktif  

Program Keahlian Tata 

Busana 

Relevansi kompetensi 

dasar pada mata 

Pelajaran 

1,2,3,45,6,7,8,9,10 

Relevansi materi 

pelajaran pada 

kompetensi dasar  

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

Relevansi materi 

pelajaran pada 

pelaksanaan praktik 

kerja industry 

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

Relevansi Muatan 

Kurikulum terhadap 

kebutuhan peserta 

didik 

Kesesuaian antara 

pengalaman belajar 

dengan pemahaman 

tentang praktik kerja 

industry 

1,2,3,45,6,7,8,9,10 

Kesesuaian antara 

pengalaman belajar 

dengan pelaksanaan 

praktik kerja industri 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

Kesesuaian antara 

pengalaman belajar 

dengan penilaian 

laksanaan praktik kerja 

industry 

,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

Relevansi Muatan 

Kurikulum terhadap 

kebutuhan industri 

Relevansi kompetensi 

dasar pada mata 

pelajaran dengan 

kebutuhan industri 

1,2,3,45,6,7,8,9,10 

Relevansi materi 

pelajaran pada 

kompetensi dasar 

dengan dengan 

kebutuhan industri 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

Relevansi materi 

pelajaran pada 

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 



50 
 

 
Yanti Rahmayanti, 2016 
RELEVANSI MUATAN KURIKULUM SMK PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA DENGAN 
KEBUTUHAN SISWA DAN INDUSTRI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Variabel Indikator No Item 

pelaksanaan praktik 

kerja industry 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan gambaran tahapan-tahapan atau urutan 

langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian. Secara garis besar tahapan-

tahapan penelitian yang akan ditempuh terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap analisis, dan pelaporan. Rincian 

pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 

 

 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan, meliputi penetapan dan penyusunan konsep dan 

model penelitian yang akan dituangkan ke dalam rancangan penelitian mengenai 

relevansi antara ruang lingkup muatan kurikulum dan hasil belajar Program 

Keahlian Tata Busana pada SMK Bidang Keahlian Pariwisata Kota Bandung 

dengan kebutuhan dalam pelaksanaan praktek kerja industri di dunia usaha dan 

industri bidang tata busana. Kegiatan-kegiatan persiapan penelitian tersebut 

meliputi kegiatan-kegiatan: (1) Identifikasi permasalahan beserta latar belakang 

masalah, (2) studi kepustakaan dan review hasil-hasil kajian terdahulu, (3) 

Merumuskan permasalahan pokok dan pertanyaan penelitian, (4) Menyusun 

pertanyaan penelitian, (5) menentukan metodologi penelitian, (6) Menyusun 

instrumen pengumpulan data, (7) Menguji coba instrumen, dan (8) Melakukan 

perbaikan instrumen pengumpul data. 

b. Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian, meliputi kegiatan-kegiatan: (1) 

mengidentifikasi responden penelitian, (2) Mendistribusikan instrumen penelitian 

kepada responden penelitian, (3) Mengelompokkan jawaban responden, (4) 
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Memilah instrumen yang telah diisi, (5) Memeriksa jawaban/pendapat responden, 

(6) Menelaah dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai data pendukung.  

c. Tahap analisis dan pelaporan 

Tahap analisis dan pelaporan, mencakup kegiatan-kegiatan: (1) Melakukan 

editing kuesioner dan memilah data yang telah terkumpul, (2) Melakukan analisis 

data berdasarkan model analisis yang telah dirancang, (3) Membuat dan 

mendiskusikan kesimpulan, (4) Merumuskan alternatif rekomendasi dan 

menyusun laporan penelitian secara lengkap. 

 

3.7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket pada siswa Program 

Keahlian Tata Busana, serta para penanggung jawab dunia usaha dan industri 

bidang tata busana yang dijadikan responden penelitian, dan data dari hasil studi 

dokumentasi diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data analisis profil. 

Teknik pengolahan data tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

memperoleh gambaran mengenai : (1) ruang lingkup muatan kurikulum kelompok 

mata pelajaran Kompetensi Kejuruan Program Keahlian Tata Busana pada mata 

pelajaran pembuatan pola, pembuatan busana dan pembuatan desain di SMK, (2) 

relevansi muatan kurikulum kelompok mata pelajaran Kompetensi Kejuruan 

Program Keahlian Tata Busana pada mata pelajaran pembuatan pola, pembuatan 

busana dan pembuatan desaindengan kebutuhan siswa pada aspek pengalaman 

belajar, dan (3) relevansi muatan kurikulum kelompok mata pelajaran Kompetensi 

Kejuruan Program Keahlian Tata Busana pada mata pelajaran pembuatan pola, 

pembuatan busana dan pembuatan desain dengan kebutuhan industri pada 

pelaksanaan prakerin. 

Data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari pengolahan data angket 

dilakukan dengan menggunakan program excel yaitu mencari rata-rata persepsi 

responden tentang relevansi muatan kurikulum. Selanjutnya rata-rata setiap 

jawaban responden diubah menjadi persentase dengan alasan untuk melihat 
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kecenderungan-kecenderungan yang terjadi sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas mengenai aspek-aspek yang akan diteliti. Persentase digunakan untuk 

mengetahui banyaknya responden yang menjawab suatu item dalam pernyataan 

angket. Melalui persentase ini peneliti dapat mempersentasikan setiap jawaban 

responden terhadap pernyataan yang diajukan peneliti. Langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam pengolahan dan analisis data tersebut diawali dengan 

membuat tabulasi data yang berisi mengenai jenis data yang diperoleh, frekuensi 

jawaban responden, dan hasil perhitungan persentase, dilanjutkan dengan 

melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap data yang telah ditabulasikan. 

3.7.1. Pengujian Instrumen Penelitian. 

Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas instrumen, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dan dipertanggungjawabkan. 

Sebelum dilakukan pengumpulan data, angket terlebih dahulu diuji 

kelayakannya sebagai pengumpul data yang baik. Kelayakan instrument tersebut 

akan menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak bias. Pengujian kelayakan 

instrument dilakukan melalui analisis validitas dan reliabilitas. Instrumen 

pengumpulan data dikatakan layak jika telah memenuhi syarat valid dan reliabel. 

1. Uji Validitas. 

Uji validitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa 

tingkat pemahaman atas butir-butir pernyataan dalam angket berkaitan dengan 

pelaksanaan praktik kerja industri, sehingga instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004: hlm.109). Ujivaliditas instrument 

menggunakan analisis item, yakni dengan mengorelasikan skor tiap item dengan 

skor total. Rumus koefisien korelasi Pearson Produk Moment adalah: 

     2222 YYnXXn

YXXYn
rxy






 

(Tatang, dkk. 2011: hlm.117) 

Keterangan: 
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rxy= Koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N  = Jumlah responden ujicoba 

X  = Jumlah skor tiap item dari seluruh responden uji coba 

Y  = Jumlah skor total seluruh item dari keseluruhan responden uji coba 

Dalam hal ini nilai rxy diartikan sebagai koefisien korelasi dengan kriteria 

sebagai berikut : 

rxy< 0,199 : Validitas sangat rendah 

0,20 – 0,399 : Validitas rendah 

0,40 – 0,699 : Validitas sedang/cukup 

0,70 – 0,899 : Validitas tinggi 

0,90 – 1,00 : Validitas sangat tinggi 

      (Sudjana, 2011 : hlm.  374) 

 

 

Hasil yang sudah didapat dari rumus product moment kemudian 

disubtitusikan ke dalam rumus uji t, dengan rumus sebagai berikut : 

 

                (Sudjana, 2011 : hlm.377) 

   Keterangan : 

         t = uji signifikan korelasi 

         r = koefisien korelasi 

         n = jumlah reponden 

 Hasil t hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga distribusi t 

tabel dengan taraf signifikasi (α) = 0,05 yang artinya peluang membuat kesalahan 

5% setiap item akan terbukti bila harga t hitung> t tabel dengan taraf kepercayaan 

95% serta derajat kebebasannya (dk) = n-1. Kriteria pengujian item adalah jika t 

hitung lebih besar dari harga t tabel maka item tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 
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Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2012). Untuk menguji instrumen penelitian ini dapat digunakan 

rumus Spearman Brown, dengan rumus :
 

yx

yx

r

xr
r




1

2

 

Dalam menguji reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan teknik 

belah dua (split halve method). Metode belah dua digunakan pada penelitian ini 

karena butir pernyataan genap sehingga dapat dibelah. 

Langkah-langkah yang dilalui oleh peneliti dalam menggunakan teknik 

belah dua adalah: (Arikunto, 2010:hlm.172). 

1. Menguji cobakan instrumen kepada responden. 

2. Memberikan skor kepada setiap responden untuk semua butir soal atau butir 

pertanyaan. 

3. Mengelompokan skor untuk butir-butir belahan pertama dan belahan kedua 

(bisa dengan belah dua ganjil genap, awal akhir atau dengan undian). 

4. Memberikan kode X untuk skor belahan pertama awal dan kode Y untuk 

skor belahan kedua akhir. 

5. Mencari korelasi antara skor-skor belahan pertama awal (X) dengan skor-

skor belahan kedua akhir (Y) yang dimiliki oleh setiap individu. Rumus 

yang digunakan yaitu Pearson Product Moment , sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y. 

X = jumlah skor yang diperoleh dari responden uji coba. 

Y = jumlah skor total seluruh item dari keseluruhan responden uji coba 

n = jumlah responden. 
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Hasil perhitungan korelasi Pearson ini baru merupakan reliabilitas sebagian 

tes. 

6. Untuk memperoleh indeks reliabilitas seluruh tes digunakan rumus 

Spearman-Brown yaitu: 
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7. Mencari  rtabel dengan taraf signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan  

(dk)=n - 2.  

8. Kaidah keputusan : 

Jika r hitung> r tabel berarti reliabel 

Jika r hitung< r tabel berarti tidak reliabel 

 

 

 

 

 

Kriteria rhitung> rtabel sebagai pedoman untuk penafsirannya adalah : 

Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,800 ≤ r ≤ 1,000 Sangat Tinggi 

0,600 ≤ r < 0,800 Tinggi 

0,400 ≤ r < 0,600 Cukup 

0,200 ≤ r < 0,400 Rendah 

0,000 ≤ r < 0,200 Sangat rendah 

(Arikunto, 2010:hlm.245) 

3. Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 

Hasil perhitungan validitas dan realibilitas merujuk pada instrumen 

penelitian yang diujicobakan. Instrumen penelitian tersebut adalah instrumen 

relevansi muatan kurikulum program keahlian Tata Busana, kebutuhan siswa 

dan kebutuhan industri. 
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Instrumen penelitian diuji cobakan kepada 5 responden terdiri dari  guru 

SMK pada mata pelajaran produktif Tata Busana, dan ketua program keahlian 

Tata Busana pada relevansi muatan kurikulum SMK  Program Keahlian Tata 

Busana, 20 responden siswa Tingkat XII Program Keahlian Tata Busana yang 

telah melaksanakan Praktik Kerja Industri dan 5 responden dari Dunia 

Usaha/Dunia Industri. Data angket yang terkumpul kemudian secara statistik 

dihitung validitas dan reabilitasnya. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan 

bantuan komputer menggunakan program excel, untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitasnya. 

Dari hasil perhitungan uji validitas angket untuk guru SMK pada mata 

pelajaran produktif Tata Busana, dan ketua program keahlian Tata Busana pada 

relevansi muatan kurikulum SMK  Program Keahlian Tata Busana, dari 30 item 

soal terdapat empat item yang tidak valid, yaitu nomor 4, 17, 20 dan 22. Item 

soal yang tidak valid tidak digunakan dalam instrumen penelitian sehingga 

hanya 26 item soal yang digunakan untuk relevansi muatan kurikulum SMK 

program keahlian Tata Busana. (Lampiran 2.1).  

Setelah item soal yang tidak valid dihilangkan kemudian dihitung 

reliabilitasnya menggunakan teknik belah dua dengan taraf kesalahan yang 

ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%) dan n = 5, jadi dk = n – 2 =5 – 2 = 3 maka 

harga r tabel= 0,997 dan didapatkan: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Relevansi Muatan Kurikulum SMK  Program 

Keahlian Tata Busana 

Data yang diuji r hitung 
r tabel  

(95%)(3) 
Interpretasi 

Relevansi muatan kurikulum SMK  

Program Keahlian Tata Busana 
0,99808 0,997 Reliabel  

 

Dari hasil perhitungan uji validitas angket untuk siswa Tingkat XII 

Program Keahlian Tata Busana yang telah melaksanakan Praktik Kerja Industri 

pada relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan siswa SMK  Program 

Keahlian Tata Busana, dari 30 item soal terdapat dua item yang tidak valid, yaitu 
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nomor 2 dan 15. Item soal yang tidak valid tidak digunakan dalam instrumen 

penelitian sehingga hanya 28 item soal yang digunakan untuk relevansi muatan 

kurikulum dengan kebutuhan siswa SMK  Program Keahlian Tata Busana. 

(Lampiran 2.2).  

Setelah item soal yang tidak valid dihilangkan kemudian dihitung 

reliabilitasnya menggunakan teknik belah dua dengan taraf kesalahan yang 

ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%) dan n = 20, jadi dk = n – 20 =20 – 2 = 18 

maka harga r tabel= 0,468dan didapatkan: 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Relevansi Muatan Kurikulum SMK  dengan 

Kebutuhan Siswa 

Data yang diuji r hitung 
r tabel  

(95%)(18) 
Interpretasi 

Relevansi muatan kurikulum dengan 

Kebutuhan Siswa 
0,99591 0,468 Reliabel  

 

Dari hasil perhitungan uji validitas angket untuk responden dari Dunia 

Usaha/Dunia Industri Bidang Busana pada relevansi muatan kurikulum dengan 

kebutuhan industri, dari 30 item soal terdapat dua item yang tidak valid, yaitu 

nomor 5 dan 14. Item soal yang tidak valid tidak digunakan dalam instrumen 

penelitian sehingga hanya 28 item soal yang digunakan untuk relevansi muatan 

kurikulum dengan kebutuhan industri. (Lampiran 2.3).  

Setelah item soal yang tidak valid dihilangkan kemudian dihitung 

reliabilitasnya menggunakan teknik belah dua dengan taraf kesalahan yang 

ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%) dan n = 5, jadi dk = n – 5 =5 – 2 = 3, 

maka harga r tabel= 0,997 dan didapatkan: 

Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Relevansi Muatan Kurikulum SMK  dengan 

Kebutuhan Industri 

Data yang diuji r hitung 
r tabel  

(95%)(3) 
Interpretasi 

Relevansi muatan kurikulum SMK  dengan 

kebutuhan industry 
0,9984 0,997 Reliabel  
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3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

3.8.1. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen terkait dengan 

dokumen yaitu jumlah siswa SMK Program Keahlian Tata Busana yang 

telah melaksanakan Praktik Kerja Industri untuk menentukan jumlah 

populasi dan sampel penelitian. Sumber data dari instrumen ini adalah Staf 

Tata Usaha dan Ketua Program Keahlian di SMK N 9 Bandung, SMK 

Kartini Bandung dan SMK BPP Bandung. 

3.8.2. Kuesioner diberikan secara langsung ke siswa, guru mata pelajaran 

Pembuatan Busana, Pembuatan Pola dan  Desain Busana, Ketua Program 

Keahlian Tata Busana, dan dari Dunia Usaha Dunia Industri bidang busana 

untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi berbagai pihak mengenai 

relevansi Muatan Kurikulum SMK Program Keahlian Tata Busana dengan 

Kebutuhan Siswa, dan Industri. Kuesioner dirancang untuk responden 

sebagai berikut : 

a. Kuesioner untuk memperoleh data tentang relevansi muatan kurikulum 

SMK Program Keahlian Tata Busana. Sumber data dari instrumen ini 

adalah guru SMK pada mata pelajaran produktif Tata Busana, dan ketua 

program keahlian Tata Busana 

b. Kuesioner untuk memperoleh data tentang relevansi kurikulum dengan 

kebutuhan siswa dalam hal ini dilihat dari pengalaman  belajar berupa 

hasil belajar siswa pada kelompok mata pelajaran produktif Tata 

Busana mata pelajaran Pembuatan Busana, Pembuatan Pola dan 

Pembuatan Hiasan yang dihasilkan pada pembelajaran di sekolah dan 

Dunia Usaha Dunia Industri . Sumber data dari instrumen ini adalah 

siswa tingkat XII yang telah melaksanakan Praktik Kerja Industri. 

c. Kuesioner untuk memperoleh data tentang relevansi muatan kurikulum 

produktif program keahlian Tata Busana dengan kebutuhan industri. 
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Sumber data dari instrumen ini adalah responden dari Dunia Usaha 

Dunia Industri Bidang Busana. 

 

3.9. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah  statistik deskriptis yang 

merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

 Penelitian ini menggunakan statistik deskriptis dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Data yang bersifat kualitatif seperti hasil dokumentasi dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan data tersebut berdasarkan masalah dan tujuan 

penelitian 

2. Data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari pengolahan data angket 

dilakukan dengan menggunakan program excel yaitu mencari relevansi 

antara muatan kurikulum mata pelajaran produktif tata busana, kebutuhan 

siswa, dan industri. Selanjutnya rata-rata setiap jawaban responden 

dirubah menjadi presentase. 

 

 

3.10. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang digunakan pada data yang bersifat kuantitatif pada 

penelitian deskriptif dianalisa dengan menggunakan statistik. deskriptif  

Persentase yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat 

deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data apa adanya. 

Statistik deskriptif berupa rata-rata hitung (mean, median, modus atau pun 

presentase). 
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Data yang diperoleh dari data angket dilakukan dengan menggunakan 

program excel yaitu untuk mencari rata-rata dari setiap indikator. Selanjutnya 

rata-rata setiap jawaban responden diubah menjadi persentase menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

% 
(Sugiyono, 2012: hlm 117) 

 

Keterangan : 

Pr        : Persentase capaian 

SC       : Jumlah skor capaian 

SI        : Jumlah skor ideal 

100%  : Jumlah Tetap 

Data yang telah dianalisis selanjutnya diinterpretasikan dengan 

menggunakan patokan table berikut: 

Tabel 3.9 Konversi prosentase rata-rata 

Kategori Prosentase (P) 

Tidak sesuai / Tidak relevan 0 ≤ P ≤ 20 

Kurang Sesuai / Kurang relevan 20 ≤ P ≤ 40 

Cukup Sesuai / Cukup relevan 40 ≤ P ≤ 60 

Sesuai / Relevan 60 ≤ P ≤ 80 

Sangat Sesuai /  Sangat relevan 80 ≤ P ≤ 100 

 

Selanjutnya menggunakan rumus uji kecenderungan untuk mengetahui 

kecenderungan suatu data berdasarkan kriteria melalui skala penilaian yang telah 

ditetapkam sebelumnya. Langkah perhitungan uji kecenderungan sebagai berikut: 

a. Menghitung rata-rata dan simpangan baku dari variabel 

b. Menentukan skala skor mentah  

Tabel 3.10 Kriteria Kecenderungan 

Kriteria Kecenderungan Kategori 

 
Sangat Baik 

 
Baik 

 
Cukup Baik 

 
Kurang Baik 
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Tidak Baik 

                                      (Suprian, 2005:hlm.82); 

c. Menentukan frekuensi dan membuat presentase untuk menafsirkan data 

kecenderungan variabel secara umum.  


