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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu menusia terhadap 

sesuatu/masalah dengan perlakuan tertentu Hasan I (2004, hlm.4). Ketika peneliti 

akan melakukan suatu penelitian harus di iringi dengan metode penelitain agar 

penelitian yang dilakukan akan tersusun dan terlaksana secara baik. Metode 

penelitan diartikan sebagai metode yang ditujukan untuk meneliti sesuatu dengan 

teknik pengambilan sampel tersebut secara random, dimana data itu bersifat 

kuantitatif/kualitatif. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development / R&D) . 

Menurut Sugiyono (2013, hlm.407) penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan menurut Sukmadinata 

(2009:169) adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Berdasarkan pendapat menurut para 

ahli, dapat didimpulkan penelitian pengembangan merupakan metode untuk 

menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada serta 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Metode penelitian dan pengembangan ini sesuai dengan yang akan dilakukan 

oleh peneliti, peneliti disini menyusunan dan mengananalisis instrument tes 

kinerja kompetensi trouble shooting pada unit refrigerasi. Langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh peneliti terbatas tidak semua 

langkah penelitian dalam R & D digunakan. Akan tetapi sampai uji coba produk. 

Pada gambar 3.1 dibawah dapat dilihat langkah-langkah penggunaan metode 

penelitian dan pengembangan. 
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Gambar 3. 1 Langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan (R & D). 

1. Potensi dan Masalah 

“Masalah juga dapat dijadikan potensi, apabila kita dapat 

mendayagunakannya”. (Sugiyono, 2013, hlm. 410) jelas bahwa masalah dapat 

berpotensi jika digunakan dengan sebagaimana mestinya. Masalah di dapat dari 

hasil observasi peneliti di SMK Negeri 8 Bandung pada kelas XI TPTU, dari hasil 

observasi tersebut di dapatkan data bahwa penilaian kinerja yang digunakan oleh 

guru berupa kumpulan nilai dari aspek afektif dan kognitif. Hal tersebut dilakukan 

karena tidak adanya prasarana (alat) yang mendukung siswa untuk praktek. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah terlihat adanya masalah, peneliti melakukan wawancara dengan 

guru yang bersangkutan, yaitu Bapak Wempi Setiodi S.Pd. berkaitan dengan 

prasarana penunjang penilaian kinerja. Menurut Bapak Wempi “Prasarana 

disekolah belum memadai apalagi untuk melakukan penilaian kinerja, sehingga 

selama ini penilaian kinerja menggunakan penilaian dari aspek afektif dan aspek 

kognitif”. Informasi yang didapat dalam observasi dan wawancara digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk yang akan dikembangkan. 

3. Desain Produk 

Setelah melakukan observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti membuat 

trainer unit refrigerasi dengan tube in tube heat exchanger yang dilakukan di 

Workshop refrigerasi dan Tata Udara (RTU) DPTM FPTK UPI. Saat pembuatan 

prasarana tersebut peneliti juga membuat sebuah instrument penilaian tes kinerja 

yang berbentuk soal. Soal tersebut meliputi semua alat dan kegiatan praktek yang 

dilakukan saat penilaian kinerja. Pembuatan prasarana dimulai dari: 1) pembutan 
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gambar, 2) estimasi kapasitas setiap komponen, 3) pembuatan rangka trainer, 4) 

perakitan komponen dan instalasi kelistrikan, 5) finishing.   

4. Validasi Desain 

Pembuatan instrument untuk penilaian tes kinerja dilakukan bersama oleh 

peneliti, guru mata pelajaran dan teknisi refrigerasi. Hal tersebut dilaukan agar 

instrument penilaian kinerja dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan rencana 

dan data akhir dapat sesuai (valid).  

5. Revisi Desain 

Setelah melakukan validasi desain selanjutnya yang dilakukan yaitu revisi 

desain. Revisi desain ini ditujukan untuk memprbaiki kelemahan yang di dapat 

pada saat proses penilaian kinerja pada siswa, hal ini dilakukan agar tujuan 

penelitian dapat tercapai dan berjalan dengan baik. 

6. Uji Coba Produk 

Produk yang sudah jadi dan sudah melewati beberapa tahapan sebelumnya, 

bisa di uji cobakan kepada siswa. Pada penelitian ini uji coba produk dilakukan 

pada siswa kelas XI TPTU SMKN 8 Bandung. 

7. Produk Jadi 

Produk yag telah dibuat bersama dan dilakukan uji coba kepada siswa 

diharapkan dapat memberikan hal baru dalam kegiatan praktek dan membantu 

guru pelajaran dalam memberikan penilaian kinerja terhadap siswa, sehingga 

penilaian dapat sesuai dengan kemampuan siswa. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitain adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus 

dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Menurut Hasan I (2004, hlm.16) 

secara garis besar, prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

Tahap perencanaan penelitian adalah tahap dimana sebuah penelitian 

dipersiapkan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan penelitian 

dipersiapkan, yaitu: 
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a. Pemilihan judul 

b. Memilih masalah 

c. Merumuskan masalah 

d. Menyusun dan menganalisis instrumen 

2.  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian adalah tahap dimana sebuah penelitian 

sedang dilakukan atau dilaksanakan. Hal-hal yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Proses pengumpulan data atau informasi 

b. Analisis data 

c. Penarikan Kesimpulan 

3.  Tahap Penulisan Laporan Penelitian 

Tahap penulisan laporan penelitian adalah tahap dimana sebuah penelitian 

telah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, hasil dari sebuah penelitian dibuat 

dalam bentuk laporan. Laporan penelitian ini juga merupakan salah satu 

tanggung jawab peneliti secara real atas kegiatan penelitian yang dilaukan. 

 

C. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini, adalah pihak – pihak yang 

menjadi sasaran pada penelitian yang dapat memberikan informasi. Partisipan 

tersebut adalah teman, teknisi refrigerasi, dosen mata kuliah refrigerasi, guru 

disekolah dan siswa TPTU disekolah. Pemilihan partisipan ini didasarkan pada 

seberapa besar partisipan dalam memberikan saran dan kritik terhadap penilaian 

tes kinerja yang dibuat oleh peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung, 

sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan atau diterapkan 

oleh guru atau dosen serta peserta didik. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang diberikan soal tes kinerja yang 

sudah disusun dan dianalisis sehingga pada akhir penelitian siswa dapat membuat 

sebuah modul. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dan informasi yang di inginkan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Suharsimi A (2010, hlm 265), instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. Indtrumen penelitian antara lain dapat berbentuk kusioner, wawancara 

atau daftar isian tergantung pada jenis penelitian yang akan dilakukan. 

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.Dalam uji 

validitas harus dilakukan secara profesional dengan pertimbangan ahli 

(profesional judgment). Profesional judgment tersebut adalah guru, mekanik dan 

lainnya. 

Instrumen penelitian yang digunakan melalui observasi dan tes kinerja. 

Observasi yang dilakukan peneliti meliputi fokus kajian yang diteliti, yaitu: 

1. Wawancara dengan guru mata pelajaran system instalasi refrigerasi di 

SMKN 8 Bandung. 

2. Melakukan observasi di kelas TPTU. 

3. Membuat tes kinerja. 

4. Menerapkan tes kinerja pada siswa. 

5. Hasil yang di dapat dengan menggunakan tes kinerja. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang berupa 

anggapan atau sesuatu yang diketahui. Menurut Hasan I (2004, hlm.23) 

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau 

karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Menurut 

Sugiyono (2005, hlm.62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
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melakukan penyusunan dan analisis tes kinerja. Tes yang dilakukan yaitu tes 

untuk mengukur kompetensi peserta didik pada komponen trouble shooting, yang 

terdiri dari rubrik dan pedoman penilaian tes kinerja. Ada beberapa hal yang 

dilakukan, yaitu: 

1. Penyusunan kisi-kisi soal. 

2. Penulisan butir tes kinerja yang mengacu pada beberapa kriteria yang 

diungkapkan oleh beberapa ahli dan peneliti sebelumnya. 

3. Menyusun rubrik dan pedoman penulisan. 

4. Melakukan validasi isi oleh judgment ahli. 

5. Melakukan uji ketercapaian instrumen pada siswa. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses akhir sebelum mengatur data, menarik 

kesimpulan yang merinci usaha formal. Data – data yang diperoleh dari 

penyusunan tes kinerja kompetensi troubleshooting pada unit refrigerasi.Analisis 

data yang dilakukan adalah hasil pengujian validasi isi, data hasil uji keterbacaan 

dan konstruksi. Analisis hasil pengujian validasi instrument penelitian menurut 

Lawshe (1975) dilakukan menggunakan Conttent Validity Rasio (CVR) dan 

Content Validity Index (CVI). Tahapan pengolahan validasi instrument dilakukan 

dengan cara :  

 

1. Kriteria tanggapan ahli/validator (expert) 

Data tanggapan ahli yang diperoleh berupa checklist. 

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Judgmnet Instrument 

Kriteria Bobot 

Penting 1 

Tidak Penting 0 

(Sumber : Adaptasi dari Majid, A. & Firdaus, A., 2014, hlm. 212) 

2. Pemberian nilai pada jawaban dengan menggunakan CVR.  

Rumus CVR adalah: 

CVR = ( ne – N/2 ) / (N/2)  (Lawshe dalam Primardiana, dkk. 2013, hlm.234) 

Dimana :     ne = jumlah validator yang menyatakan setuju. 

    N = Jumlah total validator. 
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Hasil perhitungan CVR lalu dianalisis berdasarkan tabel nilai minimal CVR untuk 

menentukan valid tidaknya tes yang di validasi 

Tabel 3.2 Nilai minimal CVR 

Jumlah Validator Nilai Minimal 

5 0,99 

6 0,99 

7 0,99 

8 0,75 

9 0,78 

10 0,62 

11 0,59 

12 0,56 

13 0,54 

14 0,51 

15 0,49 

20 0,42 

25 0,37 

30 0,33 

35 0,31 

40 0,29 

(Lawshe,1975) 

 

3. Pemberian nilai pada keseluruhan butir item dengan menggunakan CVI. CVI 

secara sederhana merupakan rata-rata nilai CVR untuk item yang dijawab 

“Ya” adalah : 

Rumus CVI adalah: 

CVI = (Jumlah CVR) / (Jumlah item)      

4. Kategori hasil perhitungan CVR dan CVI. 

Hasil perhitungan CVR dan CVI adalah berupa angka 0-1. Kategori nilai 

tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 Kategori Nilai CVI 

Kriteria Bobot 

0 – 0,67 Tidak Valid 

0,68 – 1 Valid 

(Sumber : Lawshe dalam Primardiana, dkk.,2013, hlm.324) 
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5. Uji Ketercapaian Instrumen 

 Uji ketercapaian produk dilakukan kepada siswa yang melakukan tes kinerja 

kompetensi troubleshooting pada unit refrigerasi menggunakan trainer sistem 

refrigerasi dengan tube in tube heat exchanger. Ketercapaian produk dihitung 

berdasarkan hasil nilai akhir siswa yang mengacu pada kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang di terapkan pada mata pelajaran system instalasi 

refrigerasi. Apabila nilai rata-rata yang didapat oleh siswa melebihi KKM maka 

dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan layak.   


