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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian evaluasi program dengan 

menggunakan Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model, pertama kali 

dikembangkan oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1988. Penelitian akan 

melakukan evaluasi program terhadap implementasi strategi pembelajaran 

keterampilan vokasional teknologi otomotif di SMALB-B dan SMALB-C pada 

mata pelajaran service ringan sepeda motor.  

Evaluasi program dengan menggunakan Kirkpatrick Four Levels 

Evaluation Model pada pembelajaran keterampilan vokasional teknologi otomotif  

terdapat empat tahapan kegiatan evaluasi yaitu reaksi (reaction), pembelajaran 

(learning), perilaku (behaviour) dan hasil (result). Evaluasi terhadap reaksi peserta 

pelatihan/program berarti mengukur kepuasan peserta didik (customer 

satisfaction). Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pembelajaran 

dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta pelatihan sehingga mereka 

tertarik termotivasi untuk belajar dan berlatih. Peserta pelatihan akan termotivasi 

apabila proses pelatihan berjalan secara memuaskan bagi peserta yang pada 

akhirnya akan memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Evaluasi 

terhadap aspek learning meliputi perubahan tiga hal yaitu pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan, ketika peserta didik mengikuti program pelatihan. Peserta 

didik dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan 

sikap, perbaikan pengetahuan maupun peningkatan keterampilan. Evaluasi pada 

level ke 3 (evaluasi tingkah laku) ini difokuskan pada perubahan sikap yang 

terjadi pada saat kegiatan pelatihan dilakukan sehingga lebih bersifat internal, 

sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah 

peserta kembali ke tempat kerja. Kriteria keberhasilan pada evaluasi level ke 3 

adalah perubahan sikap yang telah terjadi setelah mengikuti pelatihan akan 

diimplementasikan setelah peserta didik mengikuti perkuliahan, sehingga 

penilaian tingkah laku ini lebih bersifat eksternal. Evaluasi hasil dalam level ke 4 
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ini difokuskan pada hasil akhir (final result) yang terjadi karena peserta telah 

mengikuti suatu program. Dalam kegiatan pembelajaran model evaluasi ini 

mengarah pada hasil akhir yang diperoleh peserta didik. 

Sumber data penelitian diperoleh dari situasi yang wajar (natural setting). 

Penelitian akan mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi sebagaimana 

adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja dan memasuki lapangan berhubungan 

langsung dengan situasi dan responden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

penelitian yang akan dilakukan termasuk kategori survei yang didukung metode 

deskriptif. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran 

keterampilan vokasional otomotif dan peserta didik tingkat III SMALB-B dan 

SMALB-C, yang mengambil mata pelajaran otomotif pada pembelajaran service 

ringan sepeda motor dengan menggunakan metode demonstrasi. Masing-masing 

kategori ketunaan diambil dua orang siswa yang mewakili dari SMALB-B 

(tunarungu) dan SMALB-C (tunagrahita). Pertimbangan dalam menentukan 

subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru pengampu mata pelajaran keterampilan vokasional otomotif merupakan 

pihak paling yang tahu tentang karakteristik peserta didik pada mata pelajaran 

otomotif. Guru pengampu juga pihak yang paling bertanggung jawab mulai 

dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 

2. Peserta didik yang mengikuti mata pelajaran keterampilan vokasional otomotif 

merupakan pihak yang menjadi titik pusat dalam kegiatan pembelajaran 

keterampilan vokasional otomotif, sehingga akan merupakan sumber data 

utama dalam kegiatan penelitian ini. 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri 

(SMALBN) Kota X. Program keterampilan vokasional pada SMALBN ini 

diantaranya: keterampilan tata boga, tata busana, kerajinan tangan, dan 

keterampilan otomotif.  
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C. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:148) pengertian instrumen adalah “Alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.” 

Berdasarkan pengertian tersebut, instrumen yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang implementasi Kirkpatrick Four Levels Evaluation 

Model pada program pembelajaran keterampilan vokasional otomotif service  

ringan sepeda motor ini adalah pedoman interview, dan lembar kerja service 

ringan sepeda motor. 

Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan melalui validitas 

konstruksi dan uji keterbacaan. Suharsimi A. (2006, hlm 169) menyatakan bahwa 

“validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen, suatu instrumen yang valid memiliki validitas 

tinggi”. Pengujian validitas isi instrumen dilakukan dengan pertimbangan ahli 

(expert judgment). Pertimbangan juga dapat diminta dari profesional (proesional 

judgment) misalnya guru, mekanik, dan sebagainya, dan dari  orang yang 

memiliki kompetensi (interrater judgment). 

Adapun kisi-kisi  yang akan digunakan pada tes keterampilan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Instrumen 

Evaluasi 

empat 

level 

model 

kirkpatrik 

Reaction 

 Kepuasan peserta didik mengikuti program 

pembelajaran keterampilan service ringan 

sepeda motor 

 Pendapat peserta tentang program pembelajaran 

keterampilan service ringan sepeda motor 

 Respon peserta didik terhadap guru pada 

program pembelajaran keterampilan vokasional 

otomotif 

Interview  

Learning 

 Penguasaan pengetahuan 

 Peningkatan keterampilan 

 Perubahan sikap  

Test Kinerja  

Behaviour Perubahan perilaku peserta didik dalam Interview 
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menerapkan hasil program pembelajaran 

Result Hasil akhir yang terjadi sebagai akibat peserta 

mengikuti program pelatihan 
Interview 

D. Prosedur Penelitian 

Suharsimi Arikunto ( 2007: 298) berpendapat bahwa: “satu hal yang 

paling mencolok dalam perbedaan penelitian evaluasi dengan penelitian-penelitian 

lainnya yaitu untuk mengambil keputusan maka pengambilan kesimpulan 

penelitian didasarkan atas tolok ukur dan kriteria tertentu”. Biasanya yang 

dijadikan sebagai tolok ukur adalah sasaran yang hendak dicapai melalui program 

yang dilaksanakan. Tolok ukur untuk komponen-komponen program adalah 

kualitas maksimal yang dikehendaki bagi setiap komponen. 

Prosedur penelitian evaluasi menurut Suharsimi Arikunto (2007: 299-230) 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, lapangan dan 

menggali informasi dari para pakar untuk memperoleh gambaran tentang 

masalah yang akan diteliti. 

2. Peneliti merumuskan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan 

penelitian setelah terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang 

relevan untuk memperoleh ketajamn problematika. 

3. Peneliti menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar 

belakang masalah, alasan mengadakan penelitian, problematika, tujuan, 

hipotesis (disertai dengan dukungan teori dan penemuan-penemuan 

penelitian), metodologi penelitian yang memuat subjek penelitian 

(populasi dan sampel dengan rincian besarnya sampel, teknik sampling 

dan siapa sampel penelitiannya), instrumen pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

4. Peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, 

menyiapkan kancah penelitian dan melaksanakn uji coba instrumen. 

5. Pelaksanan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model 

penelitian yang telah dipilih. Dalam penelitian evaluasi peneliti mungkin 

mengambil model eksperimen murni (jika persyaratan-persyaratan 

terpenuhi) atau model eksperimen pura-pura. Dalam hal ini penelitian 

berfikir bahwa dalam mengevaluasi program dipikirkan mesti ada sesuatu 

yang dilaksanakan. Peneliti mengukur tingkat keberhasilan perlakuan yang 

dilaksanakan dalam progran yang dievaluasi. Dalam hal ini peneliti telah 

mengkaji rencana pengelola program melalui sasaran yang dikehendaki 

sesudah perlakuan diberikan. Dengan kata lain pelaksana penelitian 

evaluasi sudah menyiapkan tolok ukur. 

6. Peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun 

berdasrkan rincian komponen-komponen yang akan dievaluasi. 
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7. Menganalisis data yang terkumpul dengan mengeterapkan tolok ukur yang 

telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

oleh pengelola program. 

8. Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh mana 

data sesuai dengan tolok ukur. 

9. Informasi mengenai hasil penelitian evaluasi disampaikan kepada 

pengelola program atau pihak yang minta bantuan kepada peneliti 

evaluasi. Evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

tindak lanjut program yang dievaluasi. Wujud tindak lanjut ada 

tiga  alternatif yatu:  

1. Program disebarluaskan karena dipandang baik 

2. Program direvisi karena ada hal-hal yang belum sesuai dengan 

tolol ukur yang dikehendaki 

3. Program dihentikan karena ada bukti bahwa kurang atau tidak baik. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian evaluasi ini menggunakan 

evaluasi model empat tahap Kirkpatrik, dengan alur prosedur sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan Focus Penelitian  

(Dalam Bentuk Rumusan Masalah) 

Menentukan Cara Mengumpulkan Data  

(Lembar Interview, Lembar Tes Kinerja) 

Menyusun Instrumen 

Mengolah Data 

Menampilkan Hasil Penelitian 

(Grafik, Diagram, Gambar) 

Membuat Kesimpulan 



59 

 

 
Sriyono, 2017 
KIRKPATRICK FOUR LEVELS EVALUATION MODEL PADA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
VOKASIONAL TEKNIK OTOMOTIF DI SMALB-B DAN SMALB-C  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan. Data 

yang diperoleh dari hasil pencatatan kompetensi yang ada pada subjek merupakan 

keterampilan service ringan sepeda motor dalam kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan model evaluasi empat tahapan Kirkpatrick, data penelitian 

terdiri data pada level-1: reaksi (reaction), level-2: pembelajaran (learning), level-

3: perilaku (behaviour) dan level-4: hasil (result). Data pada level-1 berupa data 

respon peserta didik tentang program pembelajaran service ringan sepeda motor. 

Data pada level-2 berupa data hasil kinerja peserta didik selama mengikuti 

program pembelajaran service ringan sepeda motor. Data pada level-3 dan level-4 

berupa data respons guru pengampu tentang program pembelajaran service ringan 

sepeda motor. 

Teknik analisis data masing-masing level berbeda tergantung dari jenis data 

yang dijaring dari responden. Guna menganalisis data penelitian ini 

diklasifikasikan debagai berikut: 

1. Data untuk level-1, 3, dan 4 diolah dengan cara deskripsi sederhana, yaitu 

data kecenderungan ditampilkan dalam bentuk grafik. 

2. Data untuk level-2 diolah dengan statistik deskriptif dengan menghitung 

proporsi aktifitas yang dilakukan oleh peserta didik berdasarkan indikator 

yang ada dalam jobsheet/worksheet. 

Data dari jobsheet/worksheet berupa hitungan waktu pencapaian pengerjaan 

dan skor ketercapaian hasil sesuai yang tertera pada lembar jobsheet tersebut. 

Kriteria pada jobsheet untuk persiapan kerja, proses kerja, dan hasil kerja yaitu 

menggunakan “Ya” “Tidak” dengan nilai Ya =1 dan tidak = 0, sedangkan untuk 

waktu datanya merupakan waktu secara keseluruhan dari proses pengerjaan 

service ringan sepeda motor. Analisa hasil tes kinerjanya diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Penentuan rata-rata ketercapaian pembelajaran. 

Waktu rata-rata yang diperoleh setiap peserta didik atau kelompok 

ditentukan secara keseluruhan berdasarkan rumus berikut: 

 

       = 
n

x
                   (Suharsimi Arikunto, 2007: 299) 

dimana:   = rata-rata  

 Ʃx = jumlah data seluruh kelompok 

 n = jumlah kelompok 

 

2. Penentuan hasil ketercapaian hasil pembelajaran service ringan sepeda 

motor. 

Ketercapaian kompetensi pelaksanaan prosedur service ringan sepeda motor 

diketahui dengan menghitung persentase indikator yang dapat dicapai oleh peserta 

didik dalam menyelesaikan tahapan pekerjaan service ringan. Persentase 

ketercapaian dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

  
 

 
       (Suharsimi Arikunto, 2007: 299) 

dimana: % = persentase ketercapaian produk 

 f = jumlah skor ketercapaian produk yang dicapai peserta didik 

 n = jumlah seluruh skor indikator ketercapaian produk 

  


