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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini akan mengembangkan panduan praktik job sheet yang

digunakan di Balai Latihan Kerja, yaitu pengembangan lembar kerja Job Sheet

menjadi e-Job Sheet (elektronik Job Sheet). Bentuk penelitian ini adalah

perancangan untuk menghasilkan  suatu prototype produk panduan praktik yang

teruji menggunakan mix method. Penelitian kualitatif digunakan untuk

menganalisis kebutuhan, menentukan karakteristik serta membuat rancangan dan

penelitian kuantitatif digunakan untuk pengolahan data penerimaan aplikasi e-Job

Sheet.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah panduan praktik,

pembuatan prototype aplikasi e-Job Sheet ini menggunakan pendekatan Waterfall

Model. Pendekatan Waterfall Model adalah sebuah metode pengembangan

software yang bersifat sekuensial, metode ini dikenalkan oleh Royce pada tahun

1970 dan pada saat itu disebut sebagai siklus klasik dan sekarang lebih dikenal

dengan sekuensial linier, yaitu pengerjaan dari suatu system dilakukan secara

berurutan atau bertahap. Apabila langkah satu belum dikerjakan maka tidak akan

bisa melanjutkan kelangkah 2, 3 dan seterusnya (Alshamrani dan Bahattab, 2015,

hlm. 10). Pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yang ditunjukkan pada

gambar 3.1 di bawah ini, yaitu:

Tahapan pembuatan aplikasi menggunakan Waterfall Model menurut Sommervile

Gambar 3.1. Tahapan pembuatan aplikasi menggunakan Waterfall Model
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Keterkaitan dan pengaruh antar tahap ini ada karena output sebuah tahap

dalam Waterfall Model merupakan input bagi tahap berikutnya, dengan demikian

ketidak sempurnaan hasil pelaksanaan tahap sebelumnya adalah awal ketidak

sempurnaan tahap berikutnya.

1. Analisa kebutuhan (Requirement Analysis)/(Requirements analysis and

definition)

Langkah ini merupakan analisa karakteristik aplikasi yang dibutuhkan

kemudian menentukan kebutuhan sistem, pengumpulan data berbentuk dokumen,

wawancara atau study literatur. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user

requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan

keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi

acuan system analis untuk menterjemahkan kedalam bahasa pemprogram atau

spesifikasi aplikasi yang akan dibuat.

2. Design sistem (System Design)

Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan sebuah perancangan

perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini

berfokus pada: struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface,

dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang

disebut software requirment. Dokumen inilah yang akan

digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya.

3. Coding & Testing/penulisan kode Program (Implementation and unit testing)

Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali

oleh komputer, tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam

mengerjakan suatu sistem, yaitu penggunaan computer akan dimaksimalkan

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan

dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap system tersebut dan kemudian bisa

diperbaiki.

4. Penerapan / pengujian program (Integration & Testing)

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem, setelah

melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadiakan

digunakan oleh user.
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5. Pemeliharaan (Operation & Maintenance)

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan

mengalami perubahan, perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru (periperal

atau system operasi baru), atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan

fungsional.

B. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa partisipan di dalamnya, responden

utamanya adalah para pemuda/pemudi yang belum memiliki pekerjaan di daerah

kabupaten bandung, terdiri dari 2 rombongan belajar dengan total peserta 32

orang yang mengikuti program pelatihan montir sepeda motor dari Balai Latihan

Kerja Kabupaten Bandung. Peserta pelatihan ini berasal dari latar belakang yang

beragam, pendidikan yang berbeda, mulai dari yang tidak memiliki ijazah,

Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas

(SMA), bahkan ada pula lulusan dari Sarjana (S1) yang terdiri dari berbagai

disiplin ilmu. Sasaran uji coba e-Job Sheet diterapkan pada peserta yang dianggap

baru memiliki teori dasar dan belum memiliki keterampilan perbaikan sepeda

motor. Partisipan diposisikan sebagai responden yang akan memberikan

tanggapannya terhadap aplikasi e-Job Sheet berbasis android yang digunakan pada

pembelajaran praktik kepala silinder jenis cub, tanggapan tersebut akan di

gunakan sebagai bahan revisi aplikasi e-Job Sheet.

Asessor dan instruktur akan diminta tanggapannya terhadap aplikasi e-Job

Sheet, mengenai kesesuaian materi atau konten yang berada pada e-Job Sheet

dengan tujuan pelatihan. Tempat penelitian yang digunakan pada penelitian ini

yaitu di Desa Ranca Tungku Kabupaten Bandung yang sedang dilaksanakan

pelatihan sepeda motor dibawah naungan BLK Kabupaten Bandung.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta pelatihan montir sepeda

motor yang berada di Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran

2019 Triwulan I, dengan 2  rombel yang terpisah. Sampel penelitian dipilih

menggunakan teknik Simple Random Sampling karena peserta yang mengikuti

pelatihan di 4 tempat tersebut dianggap homogen, dan diambil 2 kelompok
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rombongan belajar untuk melakukan uji tanggapan peserta terhadap aplikasi e-Job

Sheet.

C. Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian, diperlukan alat instrumen penelitian yang digunakan

untuk mengumpulkan, memeriksan, menyelidiki, mengolah, menganalisa, dan

menyajikan data-data secara sistematis dan objektif (Creswell, 1996).

Ada beberapa instrument yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Dokumen

Pada penelitian ini membutuhkan dokumen sebagai bahan pertimbangan

dalam merencanakan aplikasi e-job sheet, adapun dokumentasi yang dipakai

untuk mendukung penelitian ini adalah dokumentasi berupa gambar, video,

audio dan dokumen berupa SKKNI, Program pelatihan, silabus, BPR yang

digunakan sebagai landasan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.

Data yang didapatkan digunakan untuk mendukung penelitian pada tahap

analisia kebutuhan perancangan aplikasi e-Job Sheet.

2. Angket

Angket digunakan untuk mengambil data mengenai penerimaan teknologi

yang diberikan oleh peserta pelatihan terhadap aplikasi e-Job Sheet berbasis

android pada pelatihan mekanik sepeda motor dengan menggunakan jawaban

skala likert berskala 1-4.  Instrumen yang ditujukan kepada asessor, instruktur

sepeda motor dan ahli media berfungsi untuk menilai kelayakan aplikasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif

pada pembuatan aplikasi. Peneliti akan menganalisis permasalahan yang terjadi

dan menentukan solusi berupa spesifikasi aplikasi sebagai upaya untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada kemudian menyusun langkah-langkah

pembuatannya dan penjabaran secara deskriptif. Pendeskripsian akan berfokus

pada karakteristik aplikasi, tahapan perencanaan dan pembuatan aplikasi e-Job

Sheet yang akan digunakan pada pelatihan mekanik sepeda motor, setelah itu

penilaian oleh asessor dan instruktur terkait kesesuaian materi dan penilaian
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media oleh ahli media. Aplikasi yang sudah di buat akan di coba pada peserta

pelatihan untuk mendapatkan persepsi penerimaan aplikasi e-Job Sheet

berdasarkan aspek usability dengan menggunakan kuisioner. Jumlah responden

minimal adalah 20 (dua puluh) orang (Tezel & Nielsen, 2012, hlm. 239). Skala

yang digunakan dalam pengujian ini adalah skala Likert dan diolah menggunakan

bantuan perangkat lunak SPSS secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari kuisioner, kemudian dilakukan

perhitungan persentase terhadap instrumen dengan menguji nilai konsistensi

menggunakan metode Alpha Cronbach. Perhitungan nilai menggunakan

perangkat lunak SPSS dengan interpretasi nilai reliabilitas yang ditunjukkan oleh

tabel berikut ini (Gliem & Gliem, 2003):

Tabel 3.1 Nilai Konsistensi Alpha Cronbach dan Nilai R Interpretasi

Nilai R Interpretasi

R > 0.9 Excellent

0.9 > R > 0.8 Good

0.8 > R > 0.7 Acceptable

0.7 > R > 0.6 Questionable

0.6 > R > 0.5 Poor

R < 0.5 Unacceptable

E. Isu Etik

Dampak secara luas dari penelitian aplikasi e-Job Sheet yaitu sebagai

contoh panduan praktik pada bidang teknologi kejuruan yang dapat digunakan

dengan mudah melalui smartphone android. Ketika aplikasi ini mendapatkan

respon yang baik dan berdampak positif maka dapat dijadikan rujukan pada

Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lainnya.


