
 

36 

Urip Muryanto, 2013 
Pengembangan Instrumen Penilaian Psikomotor Siswa SMK Pada Pembelajaran Praktikum Titrasi 
Kompleksometri  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) diawali dengan studi pendahuluan sampai tahap 

uji produk dengan batasan uji produk terbatas. Dalam Sugiyono (2010) 

dijelaskan bahwa metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) merupakan dasar untuk mengembangkan produk tertentu yang 

akan dihasilkan, dalam hal ini produk tersebut adalah instrumen penilaian 

psikomotor. Sedangkan menurut Firman (2013), pengembangan tes adalah 

suatu proses perancangan dan perbaikan alat ukur (tes) agar menjadi alat ukur 

yang berkualitas baik. 

 Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

dilaksanakan melalui beberapa langkah.  Sukmadinata (2005) mengemukakan 

ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan, yaitu : deskriptif, evaluatif dan eksperimental. Metode 

evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu 

produk. Produk yang dikembangkan kemudian diuji dengan serangkaian uji 

coba, dan untuk setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi. Berdasarkan 

temuan-temuan hasil uji coba diadakan penyempurnaan-penyempurnaan.  

 Langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan meliputi : Studi 

pendahuluan yang meliputi studi literatur, studi lapangan, dan penyusunan 

draft awal produk, validasi desain, revisi dan perbaikkan desain, uji coba 

produk/uji terbatas, revisi produk (I), pengumpulan data, uji coba lebih luas 

/revisi produk (II) dan berikutnya produk massal. 
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 Dalam penelitian ini dilakukan modifikasi berupa penyederhanaan 

tahapan penelitian menjadi : Tahapan studi pendahuluan, tahapan 

pengembangan, dan tahapan evaluasi. 

 Secara visual langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) yang dimodifikasi dapat dilihat bagan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Bagan langkah-langkah Research and Development 

 

Pada tahap pendahuluan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: studi 

pustaka, penyebaran angket ke lapangan yaitu ke beberapa SMK di Bandung, dan 

analisis keterampilan titrasi kompleksometri  untuk menentukan keterampilan 

yang harus dikuasai/indikator dalam titrasi kompleksometri.  Sedangkan pada 

tahap pengembangan dilakukan langkah penyusunan draft produk, uji coba 

terbatas/uji coba (I), kemudian uji coba lebih luas/uji coba instrumen (II). 

Studi 

Pustaka 

Penyebaran 

angket ke 

Lapangan 

Uji coba 

Instrumen (I) 

Penyusunan 

Draft produk 

Uji coba 

Instrumen  (II) 

Penyebaran 

Angket & 

Wawancara 

Evaluasi & 

Penyempurnaan 

STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN EVALUASI 

Analisis 

Keterampilan 
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Kemudian tahap evaluasi meliputi penyebaran angket, melakukan wawancara, 

evaluasi dan penyempurnaan untuk mendapatkan produk akhir yang diharapkan. 

 Penelitian ini mengembangkan instrumen penilaian psikomotor pada 

keterampilan praktikum kompleksometri yang berupa pedoman observasi 

psikomotor. Hal yang akan dideskripsikan adalah mengenai kualitas instrumen 

meliputi validitas, reliabilitas dan kepraktisan/feasibilitas. 

 

 

B. Alur Penelitian 

Alur pelaksanaan dalam penelitian yang dilakukan ditunjukkan oleh bagan 

3.2. sebagai berikut : 
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Penjelasan lebih rinci mengenai alur penelitian  diuraikan dalam penjelasan 

berikut ini : 

1. Tahap Studi Pendahuluan 

a. Menyusun kisi-kisi angket untuk studi pendahuluan yang bertujuan untuk 

mengetahui instrumen penilaian keterampilan praktikum yang selama ini 

digunakan di beberapa SMK yang ada di Bandung.  

 

                Tabel 3.1. Kisi-kisi Angket Studi Pendahuluan  

Hal yang ditanyakan Jumlah Pertanyaan 

Bentuk instrumen penilaian yang 

digunakan 

1 

Kelengkapan Rambu-rambu dan 

pedoman penskoran 

2 

Kelengkapan Rubrik penilaian 2 

Pengolahan dan Analisis Data 

Uji coba instrumen (II) 

Evaluasi & Penyempurnaan 

Produk Akhir 

Revisi II 

Penyebaran angket 

kepraktisan dan 

wawancara 

Tahap Evaluasi  
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Kesesuaian rubrik dengan 

keterampilan yang diukur 

1 

Instrumen pernah diujicobakan 1 

Kendala yang dihadapi 1 

Harapan dan keinginan 1 

 

b. Penyusunan angket untuk mengetahui instrumen penilaian yang biasa 

digunakan dalam penilaian praktikum maka penyebaran angket dilakukan 

dengan menyebarkan kepada guru kimia yang membimbing praktikum 

dari beberapa SMK yang ada di Bandung.  

c. Studi kepustakaan, dilakukan dengan menelaah berbagai sumber dari 

artikel-artikel, dan journal penelitian. Dalam hal ini dilakukan studi teori 

evaluasi dan penilaian, pengembangan instrumen dan pengujian validitas, 

reliabilitas suatu instrumen, kepraktisan instrumen, teori tentang titrasi 

kompleksometri dan penggunaan alat/bahan praktikum. 

d. Analisis keterampilan titrasi kompleksometri, dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan pihak sekolah tempat dilaksanakannya penelitian. 

Analisis terkait dengan prosedur praktikum titrasi kompleksometri yang 

biasa dilaksanakan, alat dan bahan yang digunakan, teknis pelaksanaan di 

sekolah, kemudian dari hasil analisis tersebut dimunculkan indikator-

indikator yang merupakan keterampilan psikomotor dari titrasi 

kompleksometri. Indikator-indikator keterampilan psikomotor titrasi 

kompleksometri terdiri dari : Aspek penimbangan, pembuatan larutan 

baku primer, standarisasi larutan baku sekunder, penyiapan sampel dan 

penentuan kadar sampel. 

 

2. Tahap Pengembangan 
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a. Penyusunan Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Psikomotor 

Penyusunan kisi-kisi disusun agar tidak menyimpang dari bahan 

(materi) dan aspek psikomotor yang akan diobservasi. Bentuknya adalah 

sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi atau aspek beserta 

perimbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilai. 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Penilaian Titrasi Kompleksometri 

Aspek yang diobservasi Jumlah Indikator yang dinilai  

Penimbangan 20 

Pembuatan Larutan Baku primer 11 

Standarisasi Larutan Baku 

Sekunder 

33 

Penyiapan Sampel 11 

Penentuan Kadar Sampel 43 

 

b. Penyusunan Instrumen Penilaian  

Penyusunan instrumen penilaian mengacu pada rancangan yang 

telah ditentukan sebelumnya dalam kisi-kisi. Pengembangan instrumen 

penilaian disertai dengan landasan pemikiran dan keilmuan berdasarkan 

hasil pengumpulan informasi dan studi literatur.  

 

Instrumen yang disusun berupa lembar observasi dimana lembar 

observasi yang digunakan berupa checklist keterampilan yang akan 

dinilai, oleh karena itu maka indikator yang akan dinilai harus 

dirumuskan secara rinci dan terdeskripsikan sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda dari observer yang akan menggunakannya.  

Dengan bentuk checklist ini observer hanya mengamati apakah suatu 

indikator itu dilakukan atau tidak, berbeda dengan bentuk rating scale 
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dimana observer dalam pengisiannya memerlukan pertimbangan sehingga 

dirasa lebih menyulitkan. 

 

c. Validitas Isi 

Validasi merupakan kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

instrumen penilaian yang ada betul-betul mengukur apa yang harus 

diukur. Validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran 

rasional, belum mencapai fakta di lapangan. Validasi instrumen yang 

telah disusun dilakukan dengan meminta pertimbangan dari para ahli 

dalam bidang yang diukur (judgement expert). Pakar yang diminta untuk 

memberikan pertimbangan berjumlah 7 orang yang terdiri dari dosen 

bidang analitik, dosen pengampu evaluasi dan praktisi guru SMK yang 

mengajar atau membimbing praktikum.  

 

a. Revisi terhadap Instrumen 

Setelah rancangan instrumen divalidasi oleh pakar beberapa hal 

yang harus diperbaiki kemudian ditindaklanjuti melalui tahap revisi. 

Revisi ini dilakukan bersama dengan pakar agar revisi lebih terarah dan 

tepat sasaran. Berdasarkan masukan dari pakar maka dilakukan revisi 

terhadap instrumen yang dikembangkan, perbaikan meliputi penulisan 

yang kurang tepat, kesesuaian indikator dengan keterampilan yang diukur. 

 

 

 

b. Melakukan Uji Coba Instrumen 

 Uji coba instrumen dilakukan sebanyak dua kali, uji coba yang 

pertama digunakan untuk mengobservasi siswa berjumlah 5 (lima) orang 
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dan uji coba ke dua digunakan untuk mengobservasi 10 orang siswa. 

Observasi dilakukan oleh 5 (lima) orang observer, sehingga masing-

masing observer pada uji coba pertama mengobservasi 5 (lima) siswa dan 

pada uji coba kedua mengobservasi 10 siswa. Tujuan uji coba pertama 

adalah untuk mengetahui validitas empiris dan reliabilitas instrumen yang 

diujicobakan sedangkan uji coba kedua  dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi antar observer (interrater reliability). 

 

d. Melakukan pengolahan data untuk menguji validitas empiris, reliabilitas  

instrumen dan konsistensi antar penilai (interrater reliability).  

Setelah diujicobakan, maka data yang diperoleh diolah dengan 

terlebih dahulu diskor, kemudian dianalisis dengan teknik statistik dengan 

bantuan software SPSS.  

 

e. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan 

Peneliti merevisi instrumen berdasarkan masukan yang didapat 

dari hasil uji coba lapangan. Revisi dilakukan untuk memperbaiki item-

item pernyataan yang tidak valid dan bagian yang dirasakan oleh 

pengguna instrumen masih kurang baik.  

 

f. Memberikan angket dan melakukan wawancara dengan guru/observer.  

 Angket diberikan kepada observer meminta tanggapan tentang 

kepraktisan instrumen yang digunakan. Sedangkan wawancara dilakukan 

untuk menggali informasi lebih dalam baik tentang instrumen yang 

digunakan maupun tentang teknis pelaksanaan dalam melakukan 

penilaian. 
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g. Pengolahan data,  penyempurnaan produk dan penarikan kesimpulan.  

Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi data observasi, data 

angket  dan data wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian 

diolah sebagai dasar untuk penyempurnaan produk dan memperoleh 

kesimpulan. 

 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa-siswi dan guru SMK kelas 

XII pada salah satu SMK negeri yang ada di Kota Bandung semester genap  

tahun akademik 2012/2013. Jumlah siswa yang diobservasi berjumlah 15 

orang, terdiri dari 6 orang siswa dan 9 orang siswi yang sebelumnya sudah 

sering melakukan keterampilan titrasi. Sedangkan guru sebagai observer dan 

responden berjumlah 4 orang. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Lembar Observasi 

   Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Observasi dapat digunakan untuk menilai proses 

dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada 

waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain (Arifin, 2009). 

Dalam penelitian ini lembar observasi digunakan untuk melihat indikator 

keterampilan psikomotor dalam melaksanakan kegiatan praktikum. 

Lembar observasi ini berisi tentang aktivitas siswa berupa keterampilan 
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yang akan diamati. Keterampilan psikomotor yang diobservasi meliputi 5 

aspek kinerja, yakni penimbangan, pembuatan larutan baku primer, 

standarisasi larutan baku sekunder, penyiapan sampel dan tahap 

pengukuran kadar sampel. Lembar observasi ini diisi oleh observer yang 

mengamati 5 orang siswa. 

b. Lembar Angket 

Lembar tes berupa angket adalah sejumlah pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006). Juga 

merupakan satu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden).  

Keuntungan angket antara lain (1) responden dapat menjawab 

bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai, 

sehingga objektivitas dapat terjamin. (2) informasi atau data terkumpul 

lebih mudah karena itemnya homogen (3) dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan 

sampel. Kelemahannya adalah (1) ada kemungkinan angket diisi oleh 

orang lain (2) hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja (3) 

responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada (Arifin, 2009). 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

bentuk terstruktur dan bentuk skala Likert. Untuk angket bentuk 

terstruktur disebarkan ke beberapa guru sekolah (SMK) yang ada di 

Bandung untuk mengetahui instrumen penilaian praktikum yang selama 

ini digunakan. Sedangkan angket bentuk skala Likert digunakan untuk 

mengetahui tanggapan guru/observer tentang kepraktisan instrumen yang 

digunakan. Bentuk angket skala Likert yang digunakan dimana tiap item 

pernyataan dibagi dalam lima skala, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), 
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tidak tahu (TT), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).  Setiap 

bobot pernyataan positif diberi bobot 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan untuk 

pernyataan negatif diberi bobot sebaliknya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.  

 

c. Pedoman Wawancara Guru 

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non tes 

yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung 

maupun tidak langsung dengan peserta didik. Wawancara langsung adalah 

wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara 

(interviewer) atau guru dengan orang yang diwawancarai, sedangkan 

wawancara tidak langsung artinya pewawancara atau guru menanyakan 

sesuatu kepada peserta didik melalui perantaraan orang lain atau media 

(Arifin, 2009). 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data lebih 

dalam mengenai kepraktisan instrumen penilaian yang dikembangkan, 

baik berkaitan dengan instrumen yang digunakan, teknis pelaksanaan 

penilaian, ataupun hal-hal lain yang tidak terungkap melalui angket kepada 

observer. 

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kepraktisan Instrumen 

Hal yang ditanyakan Jumlah Pertanyaan 

Petunjuk pengisian Instrumen 1 

Indikator yang harus diamati 2 

Jumlah Indikator 1 

Jumlah siswa  1 

Teknis Pelaksanaan Penilaian 1 
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E. Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui pengisian format lembar 

observasi keterampilan psikomotor siswa, instrumen angket dan instrumen 

hasil wawancara.  Beberapa teknik pengolahan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

1. Pengolahan Lembar Angket Studi Pendahuluan 

Pengolahan data hasil angket diolah dengan cara deksriptif dengan 

dilengkapi tafsiran prosentase.  Tafsiran prosentase yang digunakan 

dengan menggunakan tabel berikut : 

                    Tabel 3.4. Tafsiran Lembar Angket  

No. Harga Tafsiran 

1 0 Tidak ada 

Kemudahan Skoring 1 

Waktu yang diperlukan  1 

Kendala yang dihadapi 1 

Saran & masukan 2 
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2 1 – 25 Sebagian kecil 

3 26 – 49 Hampir separuhnya 

4 50 Separuhnya 

5 51 - 75 Sebagian besar 

6 76 - 99 Hampir seluruhnya 

7 100 Seluruhnya 

     (Koentjaraningrat, 1990) 

 

2. Pengolahan Hasil Validasi Ahli (Judgement Expert) 

Setelah draft instrumen observasi disusun maka langkah berikutnya 

adalah meminta pertimbangan / perbaikan dari para ahli (Judgement 

expert). Dimana setiap indikator keterampilan psikomotor yang disusun 

dinilai dan dikoreksi oleh para ahli.  

Hasil pertimbangan dari para pakar kemudian dianalisis 

menggunakan analisis Content Validity Ratio (CVR), yang dirumuskan 

oleh Lawshe (1975). 

CVR  =    

 Dimana :   

 ne     :  Jumlah pakar yang menganggap item itu penting 

 N  :  Jumlah seluruh pakar  

 

Content Validity Ratio (CVR) pada dasarnya adalah sebuah metode 

untuk mengukur kesepakatan di antara penilai atau hakim tentang 

pentingnya item tertentu. 
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Menurut Lawshe, jika lebih dari setengah panelis menunjukkan 

bahwa item penting, maka dapat dikatakan bahwa item tersebut memiliki 

tingkat validitas yang berarti. Rumusan Lawshe ini menghasilkan nilai-

nilai yang berkisar dari +1 sampai -1, nilai positif menunjukkan bahwa 

setidaknya setengah panelis menilai item sebagai penting. Rata-rata CVR 

seluruh item dapat digunakan sebagai indikator validitas isi tes secara 

keseluruhan. 

3. Pengolahan Hasil Validasi Empiris (Uji Coba instrumen I) 

Instrumen hasil perbaikkan dari para ahli kemudian diujicobakan di 

lapangan oleh 5 orang observer yang masing-masing mengamati 5 orang 

siswa yang sedang melakukan praktikum. Observer memberikan skor 1 

jika indikator keterampilan yang ada dilakukan dan mengisi 0 jika tidak 

dilakukan.  

Kemudian data hasil observasi ditabulasikan sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Tabulasi Hasil Uji Coba Instrumen 

NO. GURU NO. 
NAMA 

SISWA 

NOMOR SOAL 

1 Total 

a b c d 

1 A 1 A 1 1 1 1  

    2 B 1 1 1 1  

    3 C 1 1 0 0  

    4 D 1 1 1 1  

    5 E 1 1 1 1  

 Jumlah      

 

Tiap kolom item indikator / soal di nyatakan sebagai X dan kolom 

total penjumlahan skor siswa dinyatakan sebagai Y. Sebuah item soal 



 

50 

Urip Muryanto, 2013 
Pengembangan Instrumen Penilaian Psikomotor Siswa SMK Pada Pembelajaran Praktikum Titrasi 
Kompleksometri  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 
 

 

dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam 

arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium 

(Arikunto, 2008). 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas empiris ini adalah 

teknik korelasi products momen yang dikemukakan Pearson. 

         rxy    =    

       (Arikunto, 2008) 

Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai +1,00.  

Koefisien negatif menunjukkan kebalikan sedangkan koefisien positif 

menunjukkan adanya kesejajaran untuk mengadakan interpretasi  

mengenai besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut : 

                            Tabel 3.6. Kriteria Validitas 

Kriteria Validitas 

Good 0,50 

Acceptable 0,30 

Marginal 0,20 

Poor 0,10 

 

Sumber: Barker et al, 2002 

 

Kriteria lain yang digunakan berdasarkan yang dikemukakan Arifin 

(2009) : 

                               Tabel 3.7. Kriteria Validitas 

Koefisien Korelasi Tafsiran 
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0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,41 – 0,60 Sedang (Cukup) 

0,21 – 0,40 Rendah 

< 0,20 Sangat rendah 

4. Pengujian Reliabilitas  

Reliabilitas dapat diartikan sama dengan konsistensi atau keajegan. 

Suatu instrumen evaluasi dikatakan mempunyai nilai reliabilitas tinggi 

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur 

yang hendak diukur. 

Reliabilitas suatu tes umumnya diekspresikan secara numerik 

dalam bentuk koefisien yang besarnya  -1 > 0 > +1. Koefisien tinggi 

menunjukkan reliabilitas tinggi. Sebaliknya, jika koefisien suatu tes rendah 

maka reliabilitas tes rendah. Jika suatu tes mempunyai reliabilitas 

sempurna, berarti tes tersebut mempunyai koefisien +1 atau -1 (Sukardi, 

2008). 

Salah satu indeks yang paling banyak digunakan dalam penelitian 

evaluasi adalah formula Kuder Richardson (K-R). Formula Kuder 

Richardson 20 dipakai, apabila item tes menggunakan dua pilihan jawaban 

saja, misalnya betul dan salah, dilakukan atau tidak. Formula K-R 20 

mempunyai formula sebagai berikut : 

 

rxx   

 (Sukardi, dkk. 2008) 

 Di mana : 
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 K  = Jumlah item dalam suatu tes 

 Sx
2
 =  Varian skor total tes 

 p =  Proporsi jawaban betul pada item tunggal 

 q = Proporsi jawaban salah pada item yang sama 

 

 Hasil p q biasanya diperoleh dari setiap item tes, kemudian hasilnya 

 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai Σ pq. 

  Reliabilitas untuk instrumen berbentuk pengamatan (observasi) 

diestimasi dengan rumus koefisien kesepakatan yang diungkapkan 

Arikunto (2002) : 

       KK   =     

 Keterangan : 

KK =  Koefisien Kesepakatan 

S =  Jumlah kode yang sama untuk obyek yang sama 

N1 =  Jumlah kode yang dibuat oleh pengamat I 

N2 =  Jumlah kode yang dibuat oleh pengamat II 

 

 

Tabel Kriteria Penafsiran Koefisien Reliabilitas (Arikunto, 2006) 

           Tabel 3.8. Tafsiran Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Tafsiran 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Sedang (Cukup) 

0,20 – 0,39 Rendah 
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< 0,20 Sangat rendah 

 

5. Pengolahan Uji coba Instrumen II (Analisis Korelasi Antar Rater) 

Salah satu teknik analisis yang digunakan adalah Koefisien 

Korelasi  Intrakelas (Intraclass Correlation Coefficient / ICC ).  Uji 

reliabilitas antar  rater  ICC digunakan apabila rater lebih dari 2 

orang. Penelitian ini  menggunakan 5 rater sehingga menggunakan 

koefisien korelasi antar  kelas. ICC menunjukkan perbandingan 

antara variasi yang diakibatkan atribut yang diukur dengan variasi 

pengukuran secara keseluruhan. 

 

Tipe ICC ada dua tipe, yaitu kesepakatan dan konsistensi.  

a. Kesepakatan (Agreement), setiap subjek dinilai oleh setiap rater. Model 

ini menekankan pada kesepakatan penilaian, karena menekankan 

kepada kesepakatan, maka tidak masalah ketika ada Rafter yang 

dilibatkan memberikan nilai yang terlalu murah atau terlalu mahal. 

Yang penting nilai mereka sesuai dengan urutan individu atribut yang 

diukur. 

b. Konsistensi (Consistency), setiap subjek dinilai oleh  setiap rater, model 

ini menekankan kepada kesamaan penilaian antar rater. Nilai ICC akan 

tinggi ketika antar rater memberikan penilaian yang mirip. Model ini 

cocok untuk pengukuran kompetensi, karena menekankan pada 

perbedaan individual, juga menekankan pada pencapaian individu 

terhadap kriteria yang telah ditetapkan (Widhiarso). 

 

Pengolahan data ICC ini menggunakan program SPSS, yang dalam 

program SPSS ini terdapat tiga model, yaitu : 
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a. Model 1 (One-way random). Setiap subjek yang dinilai oleh penilai 

yang berbeda yang dipilih secara acak. 

b. Model 2 (Two-way random). Model ini mengasumsikan bahwa rater 

yang dilibatkan dalam penelitian ini dipilih secara acak dari populasi 

rater. 

c. Model 3 (Two-way mixed). Model ini mengasumsikan bahwa rater yang 

dilibatkan dalam penelitian ini merupakan rater pilihan yang tidak 

merepresentasikan populasi rater, atau rater yang dilibatkan telah 

ditetapkan dari awal. 

Model ICC yang ke 3 ini yang kemudian digunakan dalam 

pengolahan dalam penelitian ini. 

 

6. Pengolahan Data Angket Kepraktisan dan Hasil Wawancara 

Pengolahan data hasil angket dilakukan dengan analisis statistik 

deskriptif, yaitu untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul, dengan maksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistik 

deskriptif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.   

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 

disajikan dalam bentuk tabel dan skor dari masing-masing responden 

dijumlahkan. Setelah didapat skor total masing-masing responden 

kemudian dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan nilai 

terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. 

Untuk kuisoner kepraktisan nilai terendah dan nilai tertinggi itu 

masing-masing skor diambil dari banyaknya pernyataan dalam angket 

(setiap responden mendapat 13 pernyataan). Sehingga nilai terendah 
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adalah skor terendah yaitu 1 (satu) dikalikan jumlah pernyataan, 1 x 13 = 

13. Sedangkan nilai tertinggi adalah skor tertinggi yaitu 5 (lima) dikalikan 

dengan jumlah pernyataan, 5 x 13 = 65.  Atas dasar nilai terendah dan 

tertinggi tersebut maka kriteria untuk melihat tanggapan tentang 

kepraktisan responden maka hasil pengukuran ditentukan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9. Tafsiran Skor Kepraktisan  

Skor Tafsiran 

13 – 26 Tidak praktis 

27 – 39 Kurang praktis 

40 – 52 Praktis 

53 – 65 Sangat praktis 

 

   Sedangkan untuk data hasil wawancara diolah dengan analisis 

deskriktif digunakan untuk mengetahui tanggapan, kesan, saran dan 

masukkan yang bisa diperoleh dari responden / observer setelah 

menggunakan instrumen yang dikembangkan. 

 

 


