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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu desain 

kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada sanggar 

kegiatan belajar untuk meningkatkan mutu lulusan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan 

motode penelitian dan pengembangan (Research and Development) dan 

mengunakan teknik delphi sebagai alat validasi.  

Metode penelitian dan pengembangan (R&D) digunakan dalam penelitian ini 

untuk tujuan mengembangkan produk desain kurikulum kurus dan pelatihan 

komputer (aplikasi perkantoran) pada sanggar kegiatan belajar untuk 

menigkatkan mutu lulusan. Hasil dari explorasi permasalahan yang dilakukan 

dengan analisis kebutuhan kemudian dijadikan landasan dalam menyusun 

produk desain kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) 

dengan teknik delphi. 

Pemilihan R&D didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Van den 

Akker (1999 : 3-5) memposisikan peran R&D dalam bidang kurikulum yaitu 

untuk mendukung pengembangan produk kurikulum yang akan dijadikan 

prototype dan menghasilkan arahan metodologis untuk merancang dan 

mengevaluasi produk kurikulum tersebut. Melalui R&D akan diperoleh 

informasi tentang proses pembuatan keputusan selama pengembangan, untuk 

memperbaiki desain produk yang sedang dikembangkan, dan mengembangkan 

kapabilitas/kemampuan pengembang untuk menciptakan sesuatu untuk situasi 

yang akan datang. Dengan demikian R&D dalam bidang kurikulum dapat 

berkontribusi terhadap pertumbuhan pengetahuan (scientific contribution) dan 

perbaikan produk (practical contribution). Pada penelitian ini, pelaksanaan 

penelitian metode R&D mengikuti konsep yang dielaskan oleh Borg & Gall, 

sedangkan prosedur penelitian mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis 

pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
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Gambar 3. 1 Langkah Pengembangan Model PAUD dan Dikmas 

Penelitian ini hanya mengembangkan produk berupa desain kurikulum 

pelatihan secara teoritis saja, tidak sampai pada uji coba empirik. Berdasarkan 

bagan alur langkah penelitian R&D yang mengacu pada perdirjen tersebut maka 

penelitian ini hanya sampai langkah kedua selanjutnya dalam langkah kedua 

validasi produk desain kurikulum pelatihan dilakukan dengan pengambilan 

keputusan dengan teknik delphi.  

Teknik Delphi dalam penelitian ini digunkanan untuk memperoleh tanggapa 

tertulis (brainwritting) dari beberapa individu atau kelompok melalui 

pendekatan survey dalam dua putaran atau lebih. Hal ini senada dengan 

pendapat Skulmoski ( 2007:2) bahwa “teknik delphi adalah proses interaksi 

yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyeleksi judgement dari para ahli 

dengan mengunakan kuisioner berulang kali untuk menghasilkan perbaikan dari 

umpan balik”. Pedekatan kualitatif dalam penelitian ini ditunjukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis sikap, persepsi, pemikiran responden baik 

individual maupun kelompok pada teknik Delphi tersebut.  

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan fokus yang akan dibahas dalam peneltian ini yaitu desain 

kurikulum kurus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada sanggar 

kegiatan belajar untuk menigkatkan mutu lulusan serta metode peneltian yang 
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digunakan dalam peneltian ini,   maka lokasi penelitian yang dilakukan pada 

Satuan pendidikan non-formal SKB yang berada di Provensi DIY yang  terdapat 

5 SKB yaitu : SKB kota Yogyakarta, SKB Kabupaten Sleman, SKB Kabupaten 

Bantul, SKB Kabupaten Kulonprogo dan SKB Kabupaten Gunungkidul adalah 

sebagai tempat studi pendahulaun sesuai dengan prosedur dalam penelitian ini. 

Studi pendahuluan yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

awal kondisi kurus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada SKB, 

serta masalah masalah yang muncul dalam mnyelenggarakan kursus dan 

pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada SKB . Studi pendahuluan pada 

SKB juga dimaksudkan untuk mengetahui masalah utama penyebab banyaknya 

peserta didik kursus dan pealtihan komputer (aplikasi perkantoran) yang tidak 

mengiktuti uji kompetensi serta tidak lulus uji kompetensi.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data oleh peneleliti adalah :  

1. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek / responden adalah semua 

pegawai sanggar kegiatan belajar serta orang orang yang terlibat dalam 

penyelenggaraan kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran). 

Subjek / responden yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

Kepala SKB, Pamong Belajar, Staf SKB, Instruktur/pendidik kursus 

komputer (aplikasi perkantoran) serta penguji pada tempat uji kompetensi.  

2. Sedangkan untuk memperoleh informasi pendukung / data yang mendukung 

dalam peneltian ini peneleliti mengunaka mendaptkan data skunder mlalului 

pedoman dokumentasi serta studi literasi .  Data sekunder yang dimaksud 

adalah “data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Biasanya 

diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, 

dokumen-dokumen, dan catatan-catatan dalam bentuk apapun yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

D. Langkah Pengembangan Desain Kurikulum Pelatihan 

Merujuk pada langkah-langkah yang disampaikan dalam Perdirjen Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Model Pendidikan Anak 

Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, maka dalam penelitian ini ditempuh tiga 
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langkah besar dalam menyusun desain kurikulum kurus dan pelatihan komputer 

(aplikasi perkantoran) pada sanggar kegiatan belajar untuk menigkatkan mutu 

lulusan.  

1. Studi Pendahuluan. 

Langkah awal dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi kursus dan pelatihan komputer (aplikasi 

perkantoran) yang menyangkut mengenai kondisi lulusan kurus dan 

pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada SKB di Provinsi DIY. 

Selain itu untuk melengkapi serta memerkuat temuan temua dilapangan, 

peneliti juga melakukan studi literature mengenai desain kurikulum kursus 

dan pelatihan komputer. Studi pendahuluan dalam bentuk analisis 

kebutuhan tentang lulusan Kurus dan pelatihan komputer pada dunia usaha 

dan dunia industri (DUDI) serta lulusan yang berkompeten dibuktikan 

dengan dimilikinya sertifikat kompetensi.  

2. Pengembangan Desain Kurikulum. 

Pada langkah ini peneliti mengembangkan desain kurikulum berdasarkan 

studi awal. Desain kurikulum kursus dan pelatihan komputer yang akan 

dikembangkan oleh peneliti adalah :  

a. Struktur kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikai 

perkantoran). 

b. Panduan Penyelenggaraan  kursus dan pelatihan komputer (aplikasi 

perkantoran). 

3. Validasi desain Kurikulum. 

Langkah ini merupakan tahap validasi atau penilaian dan perbaikan dari 

para ahli dengan mengunakan metode delphi terhadap draft yang sudah 

dikembangkan. Sedikitnya dilakukan dalam dua putaran (two-round) delphi 

untuk menghasilkan desain kurikulum yang baik.  

Secara visual ketiga langkah besar dalam mengembangkan desain kurikulum 

kursus dan pelatihan ini dapat dilihat sebagai berikut :  

Langkah 

I 

Studi 

Pendahuluan  

o Mengkaji kondisi 

serta permasalahan 

Hasil Studi 

pendahuluan 
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yang dihadapi kursus 

dan pelatihan 

komputer di SKB. 

Input , proses, output 

dan outcame.  

 

digunakan untuk 

menjadi dasar 

dalam menentukan 

tema serta rumusan 

masalah dalam 

penelitian ini.  

Studi Literatur / 

Pustaka 

o Mengkaji teori, haslil 

peneilitian yang 

relevan, data-data 

yang relevan dari 

bebrbagai sumber 

yang terpercaya. 

o Mengkaji kebijakan 

kebijakan. 

o Mencari data-data 

keterserapan lulusan 

pada DUDI atau 

bekerja mandiri. 

    

    

    

Langkah 

II 

Pengembangan 

Draft Desain 

kurikulum  

o Struktur Kurikulum. 

o SAP. 

o Silabus.  

o Model Implementasi 

kurikulum. 

o Model evaluasi 

Kurikulum. 

Draft Desain 

Kurikulum Kursus 

dan Pelatihan 

Komputer (aplikasi 

perkantoran). 

    

    

    

Langkah 

III 

Validasi Desain 

Kurikulum 

o Penilaian dan revisi 

draft awal (Delphi 

putaran I)  

 

o Penilaian dan revisi 

draft awal (Delphi 

putaran II)  

Draft Akhir desain 

kurikulum kursus 

dan pelatihan. 
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Desain Kurkulum Kursus Dan Pelatihan Komputer (Aplikasi Perkantoran) Untuk 

Meningkatkan Mutu Lulusan 

Gambar 3. 2 Langkah Pengembangan Model PAUD dan Dikmas 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah 

dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah 

untuk diolah. Dalam penelitian ini Instrumen yang digunakan adalah oleh 

peneliti dalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok 

adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman 

wawancara pedoman Dokumentasi serta pedoman kuisioner untuk menvalidasi 

produk hasil dari pengembanga dalam penelitian ini.  

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai 

instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu 

memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut 

Moleong (2007) Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Untuk 

membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen 

penunjang. Instrument penunjang dibuat ditentukan oleh tujuan penelitian. 

Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, studi dokumentasi serta kuisoner. Setelah di tentukan metode yang 

digunakan, maka peneliti menyusun instrument pengumpul data yang 

diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

1. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian in dilakukan dua kali, wawancara yang 

pertama dilakukan pada tahap studi pendahuluan kepada sumber data yaitu 

Sanggar Kegiatan Belajar. Wawancara dilakukan untuk mengali data trkait 

denan kondisi awal kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) 

yang diselenggaraka di SKB. wawancara juga dimaksudkan untuk 
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mengetahui masalah masalah yang muncul dalam penyelenggeraan kursus 

dan pelatihan komputer yang dislenggrakan oleh SKB. pada intinya 

wawancara dilakukan untuk mengali data sebanyak banyaknya untuk 

mengetahui kondisi awal kursus dan pelatihan komputer (aplikasi 

perkantoran) yang diselenggrakan oleh SKB. wawancara kedua dilakukan 

pada tahap validasi draft pengembangan model desain kurikulum kursus dan 

pelatihan komputer (aplikasi perkantoran). Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui tanggapan serta masukan dari ahli untuk mengetahui kevalidan 

draft pengembangan  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang menguatkan 

temuan hasil wawancara yang telah dilakukan. Studi dokumetasi dilakukan 

dalam penelitian ini pada tahap studi pendahuluan. Studi dokuemtasi 

dilakukan untuk mendapatkan data data mngenai kondisi awal kursus dan 

pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) yang sudah diselenggarakan oleh 

SKB. studi dokumentasi juga dilakuakan untuk mendapatka  dikumen 

dokumen yang disunakan sebagai acuan dalam pengembangan desain 

kurikulum dalam penelitian ini.  

3. Kuisioner 

Kuisioner dalam penelitian ini digunakan untuk menvalidasi model desain 

kurikulum hasil pengembangan. Kuisioner digunakan untuk mengetahui 

penilaian ahli materi melalui Experts judgement untuk menguji secara logis 

validitas konstruk dan validitas isi instrumen penelitian : pedoman 

wawancara dan observasi, serta kuesioner serta produk model kurikulum 

hasil pengembangan.  

 

 

 

Selanjutnya sebelum membuat isntrumen pengumpulan data maka peneliti 

membuat kisi kisi Instrumen pengumpulan data.  

Tabel 3. 1 Kisi – Kisi Instrumen  dan Indikator capaian data penelitian 
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Variabel Penelitian Sub Variabel Indikator  

Desain Kurikulum 

kursus dan Pelatihan 

Komputer (aplikasi 

perkantoran) 

1. Tujuan kursus dan 

pelatihan komputer 

(aplikasi 

perkantoran). 

- Standar Kompetensi 

sesuai dengan 

SKKNI. 

- Standar kompetensi 

sesuai dengan tujuan 

kursus dan pelatihan 

komputer (aplikasi 

perkantoran) 

- Kompetensi dasar 

sesuai dengan standar 

kompetensi. 

 2. Isi/materi kursus dan 

pelatihan komputer 

(aplikasi 

perkantoran).  

- Kesesuaian antara 

materi dengan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar.  

 3. Proses implementasi 

kursus dan pelatihan 

komputer (aplikasi 

perkantoran). 

- Pedekatan 

pembelajaran sesuai 

dengan materi  

- Strategi pembelajaran 

sesuai dengan materi.  

- Media pembelejaran 

sesuai dengan materi.  

 4. Evaluasi kursus dan 

pelatihan komputer 

(aplikasi 

perkantoran). 

- Penilaian 

pembelajaran sesuai 

dengan standar 

kompetensi 

- Penilaian pelatihan 

sesuai dengan standar 

kompetensi.  
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Mutu lulusan Kursus 

dan Pelatihan 

Komputer (aplikasi 

perkantoran) 

1. Data lulusan kursus 

dan pelatihan.  

- Perbandingan antara 

input dan output.  

 2. Keterserapan lulusan 

di DUDI.  

- Jumlah lulusan yang 

bekerja atau 

mendirikan usaha 

mandiri.  

 3. Uji kompetensi - Memiliki Sertifikat 

kompetensi. 

 4. Kualifikasi pendidik/ 

tutor 

- Ijazah  dan Sertifikat 

kompetensi 

 

 

F. Validasi Instrumen 

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah validitas konstruksi 

yang akan diuji oleh ahli. Secara teknis pengujian validitas konstruksi dapat 

dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen, atau matrik pengembangan 

instrumen. Dalam kisi-kisi tersebut terdapat indikator sebagai tolak ukur dan 

nomor butir (item) pertanyaan yeng telah dijabarkan dari indikator. Dengan 

kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah 

dan sistematis.  

Berdasarkan penjabaran diatas peneliti memminta validasi kisi-kisi instrument 

serta instrument pegumpulan data kepada dua orang dosen yang memiliki 

kompetensi serta pengetahuan tetang kursus dan pelatihan komputer (aplikasi 

perkantoran) yang di selengarakan oleh SKB.  

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kegiatan penting 

untuk mendapatan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti 

sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Menurut Riduwan (2010:51) 

pengertian teknik pengumpula data adalah “metode pengumpulan data ialah 
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teknik atau cara-cara yang dapat digunakkan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data” sedangkan menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:103) 

“pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk 

memperoleh data yang diperlukan”.  

Pernyataan diatas sangat jelas bahwa untuk mengumpulkan data diperlukan 

instrument sebagai cara/ alat untuk mengumpulka informasi dalam suatu 

penelitian. Sesuai dengan tujuan dan teknik Delphi yang dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian ini, maka instrument pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuisioner. Kuisioner dalam peneltian ini digunakan untuk 

menghimpun pendapat dan perbaikan dari ahli terkait dengan desain kurikulum 

yang sedang dikembangkan. Sebagai pengumpul data pendukung lainnya 

digunakan teknik Penelitian langsung (field research) dan studi literature 

(Library research).  

1. Penelitian langsung (field research). 

Penelitian langsung yang dimaksud adalah studi lapangan yakni melakukan 

peninjauan langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Dalam melakukan peninjauan langusng guna memperoleh 

data-data penelti mengunakan instrument sebagai alat bantunya, 

diantaranya adalah isntrumen wawancara, instrument dokumentasi.  

2. Studi pustaka / literature (Library research). 

Yang dimaksud dengan studi literature / pustaka yaitu teknik pengumpulan 

data dari berbagai baha pustaka (referensi) yang relevan dan 

mempelajarinya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalah sumber informasi yang 

telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing 

sehinga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan 

studi kepustakaan ini penulis berusaha mengmpulkan data dari beberap 

referensi.  

H. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian dilakukan pada tanggapan dan penilaian yang diberikan 

oleh para ahli yaitu narasumber delphi yang kemudian dianalisis secara 
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kualitatif baik dari segi dokumen kurikulum, isi kurikulum, serta model 

impelemntasi kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran). 

Semua data yang terhimpun selama proses penilaian dan validasi selanjutnya 

dipergunakan untuk menyempurnakan desain kurikulum kursus dan pelatihan.  

Secara keseluruhan dalam menganalisis kegiatan pengembangan desain 

kurikulum kursus dan pelatihan ini, peneliti melakukan expert opinion yaitu 

kegiatan menkonsultasikan hasil temua dalam penelitina dan meminta nasihat 

dari para ahli. Pada kegiatan expert opinion ini penelitia mengkonsultasikan 

hasil peneltian dengan ahli komputer aplikasi perkantoran dan ahli dalam 

penyelenggaraan program pendidikan non-fromal serta ahli konten yaitu 

pembimbing tesis ini. Hal ini dilakuakan untuk memperoleh arahan dan 

masukan terhadap masalah-masalah penelitian , perbaikan dan penyempurnaan 

untu meningkatkan kepercayaan, sehingga hasil penelitian ini dapat 

dipertanggunjawabkan.   

Validasi model desain kurikulum kursus dan pelatihan (aplikasi perkantoran) 

dilakukan oleh dua orang yang mempunyai kompetensi dan pengetahun 

mengenai isi dan konten hasil pengembangan. Dua orang validator / ahli 

tersebut adalah satu orang penguji pada uji kompetensi di tempat uji kompetensi 

serta dosen yang ahli tentang penyelenggaran program pendidikan non-formal.  

I. Prosedur Penelitian 

Menuru Walter R. Borg dan Meredith Damien Gall (1983) dalam menerapkan 

metoda Research and Development ada sepuluh langkah yang harus dilalui, 

yaitu: 1) pengkajian dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) 

pengembangan pendahuluan bentuk produk, 4) uji coba pendahuluan di 

lapangan, 5) penyempumaan produk berdasarkan data uji coba pendahuluan, 6) 

Uji coba utama lapangan, 7) perbaikan produk berdasarkan data uji coba utama, 

8) Uji coba lapangan secara riil, 9) penyempumaan produk akhir, 10) diseminasi 

dan implementasi. Kesepuluh langkah tersebut dilakukan secara seri. 

Dengan adanya faktor-faktor pembatas yang sulit dihindari dalam penelitian ini, 

maka tidak semua langkah dalam metoda Research and Development dapat 
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dilaksanakan. Namun demikian, upaya untuk memvalidasi dokumen hasil 

pengembangan tetap dilakukan agar tidak mengurangi esensi penggunaan 

metoda tersebut. Langkah-langkah yang dimaksud merujuk pada perdirjen  

terdiri dari empat langkah. Namun Penelitian ini hanya mengembangkan 

produk berupa desain kurikulum & pelatihan secara teoritis saja, tidak sampai 

pada uji coba empirik. Berdasarkan perdirjen tersebut maka penelitian ini hanya 

sampai langkah kedua. Berdasarkan langkah-langkan sebagaimana 

disampaikan di atas, penelitian ini akan terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu a) studi 

pendahuluan, b) pengembangan desain kurikulum , c) validasi desain 

kurikulum. 

 


