
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa subbab yang terdiri atas (1) pendekatan 

penelitian, (2) subjek dan objek penelitian, (3) tempat dan waktu penelitian, (4) 

prosedur penelitian, (5) prosedur pengembangan produk, (6) teknik pengumpulan 

data, (7) teknik analisis data, dan (8) tahapan pelaksanaan penelitian. Secara lebih 

jelas dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

  

 

Penelitian pengembangan software instrumen penilaian PETASAN GALAU yang 

diterapkan pada tesis ini adalah model pendekatan penelitian dan pengembangan 

Research and Development (R&D) oleh Borg and Gall. Penelitian yang dilakukan 

melalui serangkaian kegiatan yang ditindaklanjuti dengan pengembangan 

software instrumen penilaian menggunakan program komputer excel. 

Pengembangan dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi indikator penilaian 

otentik, mengevaluasi belajar praktek pada peserta didik, dan mengevaluasi proses 

penilaian dalam satu tahapan riset yang sistematis. Borg and Gall menyebutnya 

sebagai “a powerfull strategy for improving practice”.   
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Terdapat sepuluh (10) langkah penggunaan metode penelitian pengembangan 

Borg and Gall, yang secara jelas dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Langkah-langkah penggunaan metode Research and Development  

                     (R&D) oleh Borg and Gall (Sugiyono, 2013 : 409)  

                     sumber http://lpmpjateng.go.id 

 

 

Kesepuluh langkah pelaksanaan penelitian pengembangan sesuai gambar 3.1 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Potensi dan Masalah. Penelitian berawal dengan ditemukannya potensi 

dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpangan antara harapan 

dengan realita yang terjadi.  

2. Pengumpulan Data. Data dikumpulkan sebagai sumber informasi yang 

sangat berguna bagi perencanaan produk yang dihasilkan hingga dapat 

mengatasi masalah yang ditemui.  

3. Desain Produk. Mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan 

dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen 

pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, serta melakukan 

evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. 
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4. Validasi Desain. Validasi desain merupkan proses kegiatan untuk menilai 

apakah rancangan produk sudah sesuai dengan cara meminta tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk sehingga dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya.  

5. Ujicoba Pemakaian. Uji coba tahap ini merupakan uji produk secara 

internal. Bila ada revisi pada langkah sebelumnya maka dilakukan ujicoba 

kembali dengan produk yang telah direvisi.  

6. Revisi Produk. Setelah dilakukan uji coba pemakaian maka dapat 

diketahui kelemahan dari produk yang dikembangkan. Selanjutnya 

dilakukan perbaikan atau revisi produk kembali hingga dapat diuji 

cobakan ke subjek yang lebih luas (lapangan). 

7. Ujicoba Produk. Langkah ini dapat melalui uji efektivitas desain produk, 

uji efektivitas desain pada umumnya, menggunakan teknik eksperimen 

model penggulangan. Hasil uji lapangan diperoleh desain yang efektif, 

baik dari sisi substansi maupun metodologi. 

8. Revisi Desain. Bila masih ditemukan kekurangan dan kelemahan pada uji 

lapangan maka dapat dilakukan revisi kembali.  

9. Revisi Produk Akhir. Langkah ini semakin menyempurnakan produk yang 

telah dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk 

keakuratan  produk yang dikembangkan.  

Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya 

dapat dipertanggungjawabkan. Hasil  penyempurnaan produk akhir 

memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan.  
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10. Produksi Masal. Pembuatan produk masal dapat dilakukan setelah melalui 

penyempurnaan didasarkan masukan dari ujicoba di lapangan. Pembuatan 

produk masal dapat dilakukan apabila telah dinyatakan efektif dan layak.  

 

Sesuai dengan kesepuluh langkah metode R & D tersebut, dalam penelitian ini 

hanya melaksanakan langkah satu sampai dengan langkah ke sembilan yaitu tahap 

potensi dan masalah sampai dengan tahap revisi produk akhir. Langkah kesepuluh 

tidak dilaksanakan dengan pertimbangan waktu dan biaya yang cukup besar.  

 

Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti telah memodifikasi dan menyelaraskan 

prosedur penelitian dan pengembangan serta menyesuaikannya dengan tujuan dan 

kondisi penelitian sebenarnya. Prosedur penelitian pengembangan ini mengacu 

pada tahap kegiatan penelitian dan pengembangan pada Sugiyono (2013 : 434) 

dan dapat digambarkan pada gambar 3.2 berikut.  
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Gambar 3.2 Alur Penelitian dan Pengembangan Software PETASAN GALAU 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAHAP PENDAHULUAN  

 
 

2. TAHAP PENGEMBANGAN  

 

 

3. TAHAP EVALUASI  
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Analisis 

Temuan 

 Analisis 
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3.2 Subjek Uji Coba  

 

Produk software PETASAN GALAU ini akan melalui 4 (empat) tahap uji coba 

yaitu uji ahli, uji perorangan, uji kelompok kecil dan uji lapangan. Keempat tahap 

uji coba tersebut memiliki subjek yang dapat dipaparkan sebagai berikut.  

1. Uji Ahli. Ahli yang dilibatkan dalam pengembangan produk meliputi satu 

orang ahli evaluasi pembelajaran, satu orang ahli teknologi pendidikan dan 

satu orang praktisi teknologi pendidikan. Ahli evaluasi pembelajaran yang 

akan memberikan penilaian dan masukan adalah Dr. Hi. Undang Rosidin, 

M. Pd. Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. Ahli teknologi pendidikan yang dilibatkan yaitu Dr. 

Hi. Sulton Djasmi, M.Pd sedangkan praktisi teknologi pendidikan adalah 

saudara M. Erik Frianto, M.Pd yang merupakan teman sejawat di SMK 

Negeri Sukoharjo.  

2. Uji Perorangan. Produk software PETASAN GALAU sebelum di uji coba 

kepada peserta didik akan terlebih dahulu di ujikan pada dua orang guru 

mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yaitu Teguh Yuwono, S. Pd 

dan Yani Maryati, S.E. 

3. Uji Kelompok Kecil. Subjek ujicoba ditahap ini adalah peserta didik kelas X 

jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) 1 SMK Negeri Sukoharjo. 

Subjek sebanyak 9 (sembilan) orang ini akan dibagi dalam tiga kelompok 

tinggi, sedang, rendah dengan alasan bahwa peneliti adalah guru mata 

pelajaran sekaligus wali kelas yang sangat memahami kondisi subjek yang 

terlibat.   



 

70 

 

70 

4. Uji Lapangan. Uji akhir produk software berupa uji lapangan akan 

melibatkan peserta didik pada dua kelas yaitu kelas XI TKJ 1 dan 2 

sebanyak 76 orang. Kelas XI TKJ 1 yang terdiri dari 15 siswa dan 23 siswi 

akan menggunakan lembar observasi manual, sedangkan kelas XI TKJ 2 

yang terdiri dari 14 siswa dan 24 siswi akan menggunakan software 

PETASAN GALAU dalam penilaian praktek personal selling.  

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian Pengembangan software PETASAN GALAU menggunakan model 

prosedural yang bersifat deskriptif sehingga garis langkah atau urutan kegiatan 

dari awal hingga akhir dapat secara ajeg dilakukan hingga menghasilkan produk 

yang baik. Tahapan sistematis yang diterapkan mengikuti sembilan (9) langkah 

Borg and Gall (Sugiyono, 2013 : 409) yaitu: melakukan penelitian pendahuluan 

guna merumuskan potensi masalah dan pengumpulan data. Selanjutnya 

melakukan perencanaan dan pengembangan produk yang meliputi desain awal 

produk, validasi desain, revisi desain, uji ahli dan revisi produk. Selanjutnya 

melakukan uji coba pemakaian dan revisi produk akhir. Tahapan yang dilalui 

dapat dijabarkan sebagai berikut.  

 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

 

Proses penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi dilakukan melalui 

studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mencari 

landasan teoritis, ruang lingkup, kondisi pendukung dan mengambil langkah tepat 

untuk mengembangkan produk.  
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Hasil studi lapangan digunakan untuk menganalisis kebutuhan (need assessment) 

apakah produk PETASAN GALAU yang akan dihasilkan benar-benar dibutuhkan 

dan dapat dimanfaatkan dalam proses penilaian ranah keterampilan. Studi 

lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada guru Prakarya dan 

Kewirausahaan. Kajian pada penelitian pendahuluan yang diperoleh dari guru 

Prakarya dan Kewirausahaan menunjukkan bahwa penilaian ranah keterampilan 

belum pernah dilakukan oleh peserta didik. Hasil rekapitulasi analisis awal 

kebutuhan diperoleh bahwa guru Prakarya dan Kewirausahaan membutuhkan 

instrumen penilaian ranah keterampilan yang praktis dan sistematis untuk 

membantu kegiatan penilaian.  

 

3.3.2 Tahap Pengembangan 

 

Perencanaan pengembangan produk didasarkan pada hasil penelitian pendahuluan 

dengan berdasar pada analisis kebutuhan dan kajian teroritis. Setelah itu dapat 

dirancang desain awal instrumen PETASAN GALAU yang meliputi: a) jenis data 

yang akan diinput dan menu yang dibutuhkan serta b) mengembangkan teknik 

penilaian teman sebaya yang akan pakai.  

 

Produk yang dikembangkan berupa software instrumen penilaian dengan lembar 

observasi rubrik dan skala likert yang berfungsi sebagai alat penyimpanan proses 

penilaian otentik bagi guru Prakarya dan Kewirausahaan. Produk yang 

dikembangkan terdiri dari satu produk yaitu software PETASAN GALAU 

menggunakan program excel pada komputer. Langkah yang dilalui pada tahap 

pengembangan dapat dijabarkan sebagai berikut.  
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Desain Produk Awal.  

1. Desain produk software PETASAN GALAU 

Produk yang dibuat berupa sistem penilaian unjuk kerja (keterampilan) yang 

dipadu dengan teknik penilaian teman sebaya. Sistem yang dibuat berupa 

perangkat lunak (software) berbasis program komputer excel lengkap dengan 

spesifikasi, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini berfokus 

pada hasil akhir software PETASAN GALAU yang efektif dan edukatif  sehingga 

mampu mencerminkan hasil penilaian nyata (otentik). Pada tahap ini diperlukan 

bantuan seorang ahli pemrograman komputer membuat instrumen penilaian pada 

program excel. Berikut desain produk awal desain software PETASAN GALAU. 

1. Memiliki tujuh (7) jendela tampilan yang meliputi: menu utama, petunjuk    

    operasional, kode mata pelajaran, tabel konversi nilai, daftar nama  

    kelas atau presensi, lembar observasi dan hasil penilaian.  

2. Rubrik yang ada pada lembar observasi dapat dimodifikasi oleh guru        

    sesuai kriteria atau indikator yang ingin dicapai. 

3. Rubrik menggunakan skala Likert 1-5 (1 untuk nilai terendah dan 5 untuk nilai  

    tertinggi).  

4. Observasi atau pengamatan dilaksanakan satu kali. 

5. Nilai akhir merupakan akumulasi nilai yang didapat pada lembar observasi. 

6. Nilai akhir yang diperoleh peserta didik berupa angka puluhan, satuan, huruf  

    mutu dan kriteria ketercapaian keterampilan.  

7. Dioperasikan menggunakan program excel.  
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2. Desain teknik penilaian oleh teman sebaya 

PETASAN GALAU pada dasarnya memanfaatkan teknik penilaian teman sebaya 

untuk menilai secara langsung kompetensi teman dalam unjuk kerja atau ujian 

praktek. Secara teknis dapat dijabarkan langkah-langkah pelaksanaan proses 

penggunaan PETASAN GALAU sebagai berikut.  

1. Guru memilih hari khusus untuk melakukan penilaian sehingga peserta didik   

    telah memiliki persiapan memadai.  

2. Guru menjelaskan teknis penilaian dan rubrik serta rentang skala yang ada. 

3. Guru membagi kelompok yang terdiri dari tiga orang berdasarkan urutan  

    presensi dari atas kebawah.  

4. Satu peserta didik  yang telah siap dinilai, maju kedepan kelas sedangkan dua  

    peserta didik yang bertindak sebagai observer / tim penilai berada didepan  

    komputer dengan software PETASAN GALAU.  

5. Tim penilai akan mengisi masing-masing satu lembar observasi dengan  

    mengklik huruf v pada kolom skala nilai yang tersedia.  

6. Setelah proses penilaian selesai, disimpan.  

7. Guru mengawasi jalannya penilaian dan memandu tim penilai agar  

    dapat melakukan pekerjaanya dengan baik. 

8. Peserta didik  yang dinilai dapat melihat hasil secara langsung sebagai acuan  

    Perbaikan pada proses pengamatan kedua.  

9. Pada penilaian kedua, tim penilai merupakan dua peserta didik  dengan nomer  

    presensi tengah (19).  

10. Hasil akhir merupakan akumulasi nilai pengamatan 1 dan 2.  
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Validasi Desain.  

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini produk software PETASAN GALAU secara rasional lebih 

efektif dari produk lama. Validasi produk dilakukan dengan cara meminta tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk sehingga dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya. Pada tahap ini secara teknis software di validasi 

secara internal oleh ahli pemrograman komputer sehingga dapat dilakukan ujicoba 

prototipe.  

Ujicoba Prototipe.  

Setelah dilakukan validasi desain maka dapat diketahui kelemahan dari produk 

yang dikembangkan. Selanjutnya dilakukan perbaikan atau revisi desain sehingga 

dapat diuji cobakan. Uji coba prototipe dilakukan secara internal oleh ahli 

pemrograman bersama penulis pada beberapa komputer yang berbeda. Hasil uji 

coba prototipe ditemukan kendala dalam pengoprasian yaitu tidak dapat 

digunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi excel lebih tinggi dan tanpa 

program makro.  

Revisi Produk 

Hasil uji coba prototipe merupakan acuan untuk perbaikan produk. Setelah 

diperbaiki dengan tidak menggunakan program makro maka software telah dapat 

digunakan pada semua komputer yang minimal memiliki program excel 2003.  

Uji Ahli dan Validasi. 

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan pada keseluruhan produk hingga mendapat 

validasi oleh ahli dan layak diuji cobakan pada tahap evaluasi.  
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3.3.3 Tahap Evaluasi  

Uji coba perorangan 

Uji coba perorangan melibatkan dua orang guru Prakarya Kewirausahaan di 

SMKN Sukoharjo. Mereka melihat tampilan dan langsung mengoperasikan 

software sembari dilakukan pengamatan langsung kegiatan ujicoba yang 

dilakukan. Hasil pengamatan berupa catatan penting mengenai hal-hal yang 

ditemui saat ujicoba berlangsung. Setelah itu diberikan angket untuk menilai 

software sehingga dapat dilihat nilai kelayakannya.  

Uji coba kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap instrumen yang dikembangkan. Kelompok yang terdiri dari sembilan (9) 

orang ini diambil dengan pertimbangan posisi tingkat pengetahuannya yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Angket yang diberikan pada tahap ini akan dihitung 

tingkat kelayakannya.    

Revisi 

 

Berdasarkan hasil uji coba, saran dan pendapat pada uji perorangan dan kelompok 

kecil dilakukan analisis dan revisi terhadap instrumen PETASAN GALAU. Hasil 

revisi ini yang selanjutnya dapat disebut sebagai produk jadi. Produk yang sudah 

mengalami revisi selanjutnya diuji cobakan pada uji lapangan dengan metode 

eksperimen.  

Uji Lapangan 

 

Uji coba lapangan sebagai uji coba utama menghasilkan nilai kelayakan sebagai 

acuan bahwa produk yang dikembangkan telah sempurna. Hasil yang didapat 

pada tahap ini sekaligus sebagai pengujian kebenaran hipotesis yang diajukan.  
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Uji Efektivitas  

 

Uji efektivitas software instrumen PETASAN GALAU dilakukan dengan cara 

membandingkan tingkat validitas hasil tes terdahulu dengan hasil tes yang 

diperoleh pada tes keterampilan dengan PETASAN GALAU. Validitas ini dikenal 

dengan validitas ada sekarang atau concurrent validity. Apabila hasil pengukuran 

yang dilakukan dengan alat ukur baru mempunyai tingkat kesesuaian dengan hasil 

dari alat ukur baku lainnya, yang ditunjukkan koefisien korelasi tinggi maka tes 

atau alat ukur ini dianggap memenuhi concurrent validity (Purwanto, 2012 : 138) 

Demikian halnya pada alat ukur atau instrumen PETASAN GALAU yang 

dikembangkan untuk tes keterampilan pemasaran (personal selling) dapat 

diklasifikasikan efektif apabila memiliki validitas yang baik ditunjukkan dengan 

memiliki koefisien korelasi tinggi. Hasil uji validasi konkuren akan menjadi acuan 

tingkat efektivitas pada produk yang dikembangkan.  

 

Validitas konkuren dihitung dengan menggunakan rumus korelasi  Pearson 

(product moment) dengan rumus sebagai berikut: (Arikunto, 2013 : 87) 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 
rxy : koefisien korelasi antara variabel x dan y  

N : Jumlah sampel yang diteliti 

X : Skor tes x  

Y : Skor tes y 

 

 

Pengujian validitas konkuren pada tahap ini akan membandingkan nilai peserta 

didik yang diperoleh pada ujian akhir semester ganjil dengan nilai yang diperoleh 

pada uji keterampilan menggunakan instrumen PETASAN GALAU. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  

Pada teknik pengumpulan data diperlukan informasi berdasarkan analisis 

kebutuhan guna mendapatkan data diawal penelitian, pada saat tahap 

pengembangan dan pada tahap uji coba produk utama. Pengumpulan data pada 

masing-masing tahapan tersaji pada Tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3.1 Jenis data dan teknik pengumpulan data 

Tahap Data yang akan 

dikumpulkan 

Jenis Data Alat 

pengumpul 

data 

Penelitian 

pendahuluan 

Respon guru pada 

instrumen penilaian otentik 

 

kuantitatif 

dan kualitatif 
angket 

 

 

 

Pengembangan 

produk 

1. Respon guru  

    dan peserta didik    

    terhadap produk   

    PETASAN  

    GALAU 

2. Pendapat Ahli  

    Teknologi Pendidikan,        

    Ahli Evaluasi  

    Pembelajaran dan      

    praktisi Teknologi  

    pendidikan  

 

 

kuantitatif 

dan kualitatif 

 

angket 

Uji coba produk  Respon peserta didik  

terhadap produk akhir 

PETASAN GALAU 

kuantitatif 

dan kualitatif 

 

angket 

 

 

 

Secara lebih jelas pengumpulan data dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Pertama, tahap penelitian pendahuluan menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif dan kualitatif dengan subjek guru mata pelajaran Prakarya 

Kewirausahaan di SMKN Sukoharjo sebanyak 2 orang. 
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Kedua, tahap pengembangan produk menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dengan subjek penelitian adalah 9 (sembilan) peserta didik  kelas X 

TKJ 1. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain:  

1. penulis merupakan guru sekaligus wali kelas yang terlibat langsung pada  

    kegiatan belajar mengajar, 

2. kelas X TKJ 1 memiliki kemampuan pengoprasian komputer lebih baik   

    dibanding jurusan lainnya.  

Saat pengembangan produk juga akan disempurnakan dengan meminta pendapat 

pada ahli teknologi pendidikan, praktisi teknologi pendidikan dan ahli evaluasi 

pembelajaran dengan memberikan angket serta mencatat kekurangan atau kendala 

yang ditemukan oleh ahli tersebut sehingga dapat dilakukan revisi produk. 

 

Ketiga, tahap uji coba akhir yaitu uji lapangan yang menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Subjek uji coba pada tahap ini adalah                                                                                                                                                                         

peserta didik pada dua kelas yang berbeda yaitu kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2. 

Setelah uji coba ini dilaksanakan akan diberikan angket untuk mendapatkan 

respon dan penilaian. Hasil angket tersebut yang akan menjadi data utama                                                                                                                                               

untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas produk sekaligus uji hipotesis.  

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

3.5.1 Validitas Instrumen 

Sebelum angket digunakan sebagai alat penilaian penggunaan software 

PETASAN GALAU akan terlebih dahulu diuji coba validitasnya kepada 

responden di luar subjek uji coba.  
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Widoyoko (2012 : 141), menjelaskan bahwa instrumen dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan 

kata lain validitas berkenaan dengan “ketepatan” alat ukur, karena instrumen yang 

valid akan menghasilkan data yang valid pula.  

 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi (content 

validity) dimana validasi ini berhubungan dengan kesanggupan tes untuk 

mengukur isi yang seharusnya diukur (Uno, 2012 : 152). Dengan kata lain 

validitas isi menyatakan apakah tes sudah mencakup sampel yang representatif 

dari domain perilaku yang diukur. Melalui penilaian terhadap kelayakan item 

dalam instrumen sebagai jabaran dari indikator perilaku yang diukur. Penilaian ini 

bersifat kualitatif dan judgemental yang dilaksanakan oleh Dr. Hi. Edy Purnomo, 

M. Pd selaku ahli sekaligus dosen pembimbing. Pertimbangan beliau terhadap 

seluruh item dalam instrumen akan digunakan sebagai dasar apakah indikator 

pada lembar observasi dapat digunakan atau tidak. Pertimbangan ahli tersebut 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, ahli diminta untuk mengamati 

secara cermat semua item dalam tes yang hendak divalidasi kemudian diminta 

untuk mengoreksi semua item-item yang telah dibuat. Pada akhir perbaikan, ahli 

juga diminta untuk memberikan pertimbangan bagaimana instrumen tersebut 

dapat menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur. Pertimbangan ahli 

tersebut juga menyangkut apakah semua aspek yang hendak diukur telah dicakup 

melalui item pertanyaan dalam instrumen. 
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Selain uji validitas isi dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dengan 

Korelasi produk moment. Rumus korelasi  product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson dalam Arikunto, (2013 : 87) sebagai berikut: 

 

rxy  

 

Keterangan:     

rxy : koefisien korelasi antara variabel x dan y  

N : Jumlah sampel yang diteliti 

X : Skor item  

Y : Skor total 

 

Kesesuaian   harga   rxy   diperoleh   dari   perhitungan   dengan menggunakan 

rumus diatas dikonsultasikan  dengan  tabel  harga  regresi moment dengan 

korelasi harga rxy lebih besar atau sama dengan harga kritik dalam tabel, maka 

butir instrumen tersebut valid dan jika rxy lebih kecil dari harga dalam tabel maka 

butir instrumen tersebut tidak valid. 

Tabel 3.2 Harga koefisien korelasi  
Harga r Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

(Arikunto, 2013: 89) 

Hasil perhitungan uji validitas menggunakan bantuan program SPSS 16 diperoleh 

harga rxy untuk setiap item pertanyaan (P) sebagai berikut. 

P1= 0.525 P2= -0.091 P3= 0.491 P4= 0,257 P5= 0.442 P6= 0.502 P7= 0.348 P8= 

0.442 P9= 0.398 P10= 0.389.  
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Hasil uji validitas kemudian di konsultasikan dengan harga r tabel dimana N = 38 

dengan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0.320. Maka P2 dan P4 yang 

memiliki harga r < harga r tabel harus dihapus karena tidak valid.  

 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen  

 

Uno (2012 : 153) menjelaskan reliabilitas tes berhubungan dengan konsistensi 

hasil pengukuran, yaitu seberapa konsistensi skor tes dari satu pengukuran ke 

pengukuran berikutnya. Reliabilitas merujuk pada ketetapan atau keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang diinginkan.  

Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi 

sesungguhnya (Sudarmanto, 2013 : 82). Pengujian reliabilitas instrumen dalam 

penelitian pengembangan ini dilakukan untuk menguji reliabilitas angket 

penilaian efektivitas pada software PETASAN GALAU. Tujuan pengujian 

reliabilitas yaitu (1) untuk mengetahui ketepatan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas produk, (2) untuk mengetahui bagaimana hasil pengukuran 

dalam angket tersebut dapat dipercaya karena memberikan hasil yang ajeg. 

Penelitian ini menggunakan metode pengulangan tes yang dilakukan dua kali 

kepada tiga puluh responden yang sama pada waktu yang berbeda berselang satu 

minggu.  

Untuk menguji konsistensi atau reliabilitas dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha. Teknik perhitungan dengan koefisien 

alpha sebagai berikut. 

α = 






 


 xS
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k

k
2
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1
1
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Keterangan : 

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Sj  =  varians responden untuk item I 

Sx =  jumlah varians skor total 

 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Arikunto (2006: 276) yang membagi 

tingkatan reliabilitas dengan kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.  

Tabel 3.3 Tingkat Besarnya Reliabilitas 

Harga r Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Cukup 

0.60 – 0.799 Tinggi 

0.80 – 1.000 Sangat tinggi 

(Arikunto, 2006 : 276) 

Pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS 16. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut menunjukkan bahwa harga koefisien korelasi Pearson yang diperoleh 

sebesar 0,936. Jika dikonsultasikan pada Tabel 3.2, maka angket yang digunakan 

pada penelitian ini memiliki kriteria reliabilitas sangat tinggi. Angket penilaian 

yang telah memenuhi kriteria reliabel dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas software PETASAN GALAU dan melakukan uji hipotesis.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

3.6.1 Uji Ahli  

 

Ahli yang akan memberi saran dan perbaikan pada prototipe PETASAN GALAU  

terdiri dari 3 (tiga) orang yakni satu ahli evaluasi pembelajaran, satu ahli 

teknologi pendidikan dan satu orang praktisi teknologi pendidikan. Berikut dapat 

dijelaskan reviu yang akan diberikan oleh ahli. 
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1. Reviu Oleh Ahli dan Praktisi Teknologi Pendidikan 

Tinjauan terhadap hasil produk pengembangan PETASAN GALAU dilakukan 

oleh dua orang ahli teknologi pendidikan dengan kompetensi yang diakui yaitu 

berkualifikasi strata 2 (S2). Ahli Teknologi Pendidikan yang akan memberikan 

penilaian dan masukan adalah Dr. Sulton Djasmi, M.Pd. Beliau adalah dosen 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Sedangkan 

praktisi teknologi pendidikan adalah Momon Erik F, M. Pd. Beliau ialah alumni 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung program pasca 

sarjana teknologi pendidikan. Reviu yang diberikan para ahli akan sangat berguna 

bagi revisi selanjutnya. Penggunaan data yang didapat dari ahli digunakan untuk 

menghitung skor dari hasil skala penilaian software PETASAN GALAU. 

Alternatif jawaban pada instrumen uji ahli hanya dua pilihan yaitu Ya dan Tidak 

sehingga dengan mudah diketahui bagian software yang perlu di ubah atau 

direvisi.  

Tabel 3.4 Kisi-kisi Reviu Ahli dan Praktisi Teknologi Pendidikan   

Variabel Indikator Penilaian 

Ahli 

Saran dan 

Masukan 

Desain 

software 

PETASAN 

GALAU 

 

1. Kelengkapan  

2. Kemudahan 

3. Efisiensi  

  

Isi 

software  

PETASAN 

GALAU 

1. Fungsionalitas 

2. Efektivitas Software  

 

  

Kualitas 

tampilan 

software 

PETASAN 

GALAU 

 

1. Kemenarikan 

2. Kejelasan  
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Pembuatan kisi-kisi ini diadaptasi dari ISO 9126 (Kristanto, 2013) yang 

menetapkan 6 karakteristik kualitas software yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. Desain software akan dinilai dari tiga hal yang pertama kelengkapan 

menu dan sub menu yang ada, kedua kemudahan (operability) untuk dioperasikan. 

Ketiga efisiensi yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak dalam 

memberikan respon dan waktu pengolahan yang sesuai saat melakukan fungsinya.  

Isi software PETASAN GALAU akan direviu pada dua hal yaitu fungsionalitas 

dan efektivitas.  

Fungsionalitas dalam model ISO 9126 ada lima tapi dalam penelitian ini hanya 

mengadaptasi dua hal yaitu suitability (kesesuaian) : kemampuan perangkat lunak 

menyediakan serangkaian fungsi untuk tugas dan tujuan pengguna dan accuracy 

(keakuratan) : kemampuan perangkat lunak dalam memberikan hasil yang presisi 

dan benar sesuai kebutuhan.  

Efektivitas software dinilai dari kepuasan ahli  dan praktisi pendidikan selama 

proses analisisnya sedangkan kualitas tampilan software akan dinilai dari 

kejelasan gambar dan tulisan yang ada serta kemenarikan (attractiveness) merujuk 

pada kemampuan perangkat lunak dalam menarik pengguna.  

 

2. Reviu Oleh Ahli Evaluasi Pembelajaran  

Reviu ahli evaluasi pembelajaran dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria 

kesesuaian penilaian otentik dengan teknik teman sebaya pada software 

PETASAN GALAU yang dibuat. Direncanakan ahli evaluasi pembelajaran yang 

akan memberikan penilaian dan masukan adalah Dr. Undang Rosidin, M. Pd. 
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Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. Hasil reviu ahli ini diperoleh saran dan masukan guna revisi produk 

PETASAN GALAU. 

 

Software PETASAN GALAU akan dinilai oleh ahli evaluasi pembelajaran pada 

kualitas secara umum, penerapan teknik penilaian teman sebaya yang digunakan 

dan hasil penilaian. Kualitas software secara umum dinilai pada tiga hal yaitu 

kemenarikan tampilan, kemudahan dalam pengoperasiannya, dan efisiensi waktu 

dan biaya yang digunakan untuk sebuah proses penilaian otentik. Dalam hal 

penerapan teknik peer assessment akan dinilai pada ketepatan teknik yang 

digunakan, efektivitas PETASAN GALAU dilihat pada kesesuaiannya sebagai 

instrumen penilaian ranah keterampilan dan edukatif menilai PETASAN GALAU 

pada keterlibatan peserta didik, meningkatkan minat belajar dan mampu 

memfasilitasi peserta didik untuk mengamati dan ikut menganalisis sehingga hasil 

penilaian akhir lebih objektiv yaitu transparan dan akuntabel.  

 

Ahli evaluasi pembelajaran ini akan mereviu konten (isi) PETASAN GALAU 

pada lembar observasi yang digunakan, tabel konversi nilai yang ada dan hasil 

akhir serta desain software secara keseluruhan. Hasil reviu akan digunakan untuk 

melakukan revisi awal produk. Pada Tabel 3.5 dapat disajikan kisi-kisi reviu ahli 

evaluasi pembelajaran.  
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Reviu Ahli Evaluasi Pembelajaran  

Variabel Indikator Penilaian 

Ahli 

Saran 

dan 

Masukan 

Software 

PETASAN 

GALAU 

1. Kemenarikan  

2. Kemudahan   

3. Efisiensi waktu dan biaya     

    yang digunakan 

 

  

Penerapan teknik 

peer assessment 

(tiga dalam satu) 

1. Ketepatan pemakaian  

    teknik  

    grup tiga dalam satu  

     sebagai variasi peer    

    assessment 

2. Efektivitas   

3. Kemanfaatan 

 

  

Hasil penilaian 

dengan 

PETASAN 

GALAU   

1. Objektivitas  

 

  

 

 

 

3.6.2 Uji Coba Perorangan dan Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Uji coba awal produk PETASAN GALAU akan dilaksanakan dalam dua tahap 

berikut. 

1. Uji Coba Perorangan 

Jumlah sampel yang terlibat adalah dua orang guru Prakarya dan     

Kewirausahaan. Sampel ini akan menggunakan software secara individu.  

Uji pada PETASAN GALAU ini kemudian dianalisis untuk diadakannya 

perbaikan serta menganalis teknik peer assessment yang digunakan. Pengujian 

software PETASAN GALAU secara individu kepada guru Prakarya dan 

Kewirausahaan guna mendapat informasi hasil pengembangan yang telah 

dilaksanakan.  
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Uji Coba Perorangan 

Variabel Indikator Skala Penilaian 

1/2/3/4 

No.Item 

1. Tampilan dan   

    desain 

Kemenarikan 

 

 

 1,2,3 

2. Pengaplikasian 

 

Kemudahan  4,5,6,7,8 

3. Efektivitas dan  

    Efisiensi  

1. Kecepatan   

2. Ketepatan  

     

 9,10 

 

 

2. Uji Coba Kelompok Kecil  

Tahap uji coba kelompok kecil dilaksanakan dengan melibatkan 9 (sembilan) 

orang peserta didik kelas X TKJ 1. Hasil uji coba ini menjadi dasar evaluasi 

produk selanjutnya. Setelah produk utama digunakan, sembilan anggota kelompok 

ini akan mengisi lembar isian angket yang memiliki kisi-kisi sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Uji Coba Kelompok Kecil 

Variabel Indikator Skala Penilaian 

1/2/3/4 

No.Item 

1. Tampilan dan  

    Desain 

 

Kemenarikan  

  

 1,2,3 

2. Pengaplikasian Kemudahan  

 

 4,5,6,7,8 

3. Efektivitas  dan  

    Efisiensi  

   

1. Kecepatan   

2. Ketepatan  

     

 9,10 

 

 

Instrumen uji perorangan dan kelompok kecil dimaksudkan untuk mengetahui 

respon guru dan peserta didik terhadap produk yang sudah dibuat.  

Instrumen penilaian uji perorangan dan kelompok kecil memiliki skala 4. Skor 

penilaian oleh 11 orang ini akan dicari kesimpulan dengan rumus: 

I = NT – NR  (Hadi, 2000 : 42) 

            K 
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Keterangan:  

 

I = Interval 

NT = Nilai tertinggi 

NR = Nilai terendah 

K = Kriteria 

 

Jadi Interval untuk menentukan kriteria tingkat kelayakan produk adalah: 

I = NT – NR  = 4 – 1  = ¾ = 0,75  

           K             4 

Kemudian skor penilaian dikonversi menjadi beberapa tingkat kelayakan dalam 

Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 Kriteria tingkat kelayakan  

Interval Kriteria 

3,5 – 4,0 Sangat Baik 

2,7 – 3,4 Baik 

1,85 – 2,6 Kurang baik 

1,0 – 1,75 Tidak baik 

 

 

 

3.6.3 Uji Lapangan  

 

Tahapan ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015    

pada kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2. Hasil tes dianalisis dengan menggunakan 

analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja tim penilai saat melakukan 

proses penilaian dengan software instrumen PETASAN GALAU. Uji lapangan ini 

akan melibatkan seluruh tim penilai dengan metode eksperimen untuk menguji 

efektivitas produk yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar 3.3 Pola One-Shot Case Study (Sugiyono, 2008 : 74) 

  

 

 

 

X O 
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Keterangan: 

  

X : Perlakuan yang diberikan (dengan dan tanpa software PETASAN GALAU)  

O : Skala penilaian dari angket setelah perlakuan.  

 

 

Kelas eksperimen yang menggunakan software PETASAN GALAU adalah kelas 

XI TKJ 2 dan kelas kontrol tanpa software PETASAN GALAU adalah kelas XI 

TKJ 1. Setelah eksperimen dilaksanakan, penulis akan memberikan angket untuk 

menilai efektivitas dengan kisi-kisi sebagai berikut.  

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Uji Lapangan 

Indikator Deskriptor No.  

item 

Jml.  

item 

1. Kemampuan  

    beradaptasi 

1. Kemudahan dalam mempelajari   

    penggunaan software PETASAN       

    GALAU 

2. Meniadakan duplikasi data  

 

1, 2 2 

2. Produktivitas 

 

1. Memudahkan kerja siswa dalam penilaian   

    teman sebaya  

2. Keakuratan data 

3. Meningkatkan kerjasama antara peserta  

    didik dengan guru  

4. Mampu menyimpan data nilai peserta  

    didik dalam jumlah besar 

 

3,4, 

      5,6 

4 

3. Kepuasan  

    Kerja 

1. Meningkatkan rasa percaya diri dalam  

    Melaksanakan proses penilaian  

2. Memotivasi untuk lebih giat melatih  

    keterampilan khususnya dalam   

    kegiatan pemasaran (personal   

    selling) 

3. Kemudahan pengisian lembar observasi 

4. Kemudahan melihat nilai keterampilan   

    akhir  

7,8, 

9,10 

4 
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3.6.4  Uji Efektivitas  

Efektivitas instrumen PETASAAN GALAU diperoleh dengan cara menghitung 

validitas konkuren. Validitas konkuren dilakukan dengan mengkorelasikan tes 

yang dibuat oleh guru dengan tes yang sudah baku dalam bidang studi yang sama 

untuk tingkat yang sama pula (Sudjana, 2012 : 144). Maka uji efektivitas untuk 

PETASAN GALAU dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil 

penilaian peserta didik pada tes keterampilan PETASAN GALAU dengan nilai 

yang diperoleh peserta didik pada ujian akhir semester ganjil tahun 2014/2015. 

Rumus korelasi Pearson yang digunakan dapat dilihat pada halaman 71. Kriteria 

yang digunakan pada uji efektivitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Harga koefisien korelasi  
          Harga r Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.20 Sangat Rendah (hampir tidak ada korelasi) 

0.20 – 0.40 Korelasi Rendah 

0.40 – 0.70 Korelasi Cukup 

0.70 – 0.90 Korelasi Tinggi 

0.90 – 1.000 Korelasi Sangat Tinggi (sempurna) 

(Purwanto, 2012: 139) 

 

 

3.6.5  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil penggunaan software 

PETASAN GALAU pada uji lapangan. 

Hipotesis yang diajukan adalah:  

Ho : Software PETASAN GALAU tidak dapat digunakan sebagai  

        instrumen penilaian otentik ranah keterampilan. 
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Ha :  Software PETASAN GALAU dapat digunakan sebagai  

        instrumen penilaian otentik ranah keterampilan. 

Sebelum dilakukan analisis uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

angket yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Sminov Test dan uji 

homogenitas menggunakan uji Levene Statistic dengan kriteria uji:  

1) jika nilai probabilitas (P) > 0.05 maka data berdistribusi normal atau data kedua  

    kelompok homogen  

2) jika nilai probabilitas (P) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal atau data  

    kedua kelompok tidak homogen.  

1. Hasil Uji Normalitas  

Berikut dapat disajikan hasil uji normalitas dari 76 peserta didik tanpa dan dengan  

penggunaan software PETASAN GALAU yang dianalisis dengan menggunakan 

SPSS 16. 

Tabel 3.11 Hasil Uji Normalitas pada Uji Lapangan  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Tanpa  software 
PETASAN 

GALAU  

Pengunaan 
software PETASAN 

GALAU 

N 38 38 

Normal Parameters
a
 Mean 19.21 35.87 

Std. Deviation 1.277 1.742 

Most Extreme Differences Absolute .179 .135 

Positive .118 .128 

Negative -.179 -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.105 .834 

Asymp. Sig. (2-tailed) .174 .489 

   

 

Dapat dilihat pada Tabel 3.11 pada kolom Asymp.Sig (2-tailed) sebelum 

PETASAN GALAU 0,174 atau probabilitas lebih dari 0,05 maka populasi 

berdistribusi normal.  
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Terlihat pula pada kolom Asymp.Sig (2-tailed) sesudah menggunakan PETASAN 

GALAU 0,489 atau probabilitas lebih dari 0,05 maka populasi berdistribusi 

normal. Kedua uji normalitas yang dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan 

software PETASAN GALAU menunjukkan nilai signifikansi pada kolom 

kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0,05 berarti sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.  

2. Hasil Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan dengan rumus One Way Anova pada uji Levene 

Statistic yaitu menggabungkan data variabel dalam satu kolom. Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini. 

Tabel 3.12 Hasil Uji Homogenitas  

Test of Homogeneity of Variances 

    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.794
a
 4 32 .154 

 

 

Dari hasil tabel 3.11 dapat diketahui signifikansi sebesar 0,154, karena nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data 

memiliki varian sama atau homogen. Angka Levene Statistic menunjukkan 

semakin kecil nilainya maka semakin besar homogenitasnya. Karena hasil 

normalitas dan homogenitas data terpenuhi, maka analisis efektivitas produk 

software PETASAN GALAU dapat dilakukan.  

Uji hipotesis menggunakan statistik parametrik Paired Sampels T-Test dengan 

rumus: 
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Keterangan: 

T : t hitung 

 : rata-rata sampel 

 : rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu (yang menjadi perbandingan) 

s : standart deviasi sampel 

n : jumlah sampel 

 

Selanjutnya dilakukan pengkategorian pada hasil rata-rata skor skala penilaian 

efektivitas dengan rumus:   

I = NT – NR  (Hadi, 2000 : 42)  

K  

 

Keterangan:  

 

I = Interval 

NT = Nilai tertinggi 

NR = Nilai terendah 

K = Kriteria 

 

Jadi Interval untuk menentukan kriteria tingkat kelayakan produk adalah: 

I= NT – NR  = 4 – 1  = ¾ = 0,75  

K    4 

kemudian skor penilaian dikonversi menjadi beberapa tingkat kelayakan dalam 

Tabel 3.13 berikut. 

Tabel 3.13 Kriteria tingkat efektivitas 

Interval Kriteria 

3,5 – 4,0 Sangat Efektif 

 

2,7 – 3,4 Efektif 

 

1,85 – 2,6 Kurang Efektif 

 

1,0 – 1,75 Tidak Efektif 
 

 

Klasifikasi dilakukan dengan menghitung rata-rata skor penilaian pada skala 

efektivitas penggunaan software PETASAN GALAU dan kemudian dilakukan 

generalisasi untuk ditarik kesimpulan secara kuantitatif sehingga hipotesis yang 

diajukan terbukti.  
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3.7 Tahap - Tahap Pelaksanaan Penelitian   

 

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahap-tahap (a) persiapan teknis dan 

administratif, (b) pembuatan dan pengembangan software dan (c) perancangan 

dan pelaksanaan uji coba. Selengkapnya dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.7.1 Persiapan Teknis dan Administratif 

Setelah desain penelitian disetujui maka disiapkan keperluan secara teknis dan 

administratif. Secara administrasi yaitu dengan mengurus surat izin penelitian 

disejumlah instansi berwenang. Surat izin yang diperlukan antara lain yaitu izin 

dari ketua program study pasca sarjana pendidikan IPS, dekan FKIP Universitas 

Lampung, dan sekolah yang akan dituju sebagai tempat penelitian. Berbekal surat 

izin tersebut, penelitian dapat dilaksanakan. 

 

3.7.2 Pembuatan dan Pengembangan software PETASAN GALAU 

Pembuatan prototipe program instrumen PETASAN GALAU dikerjakan oleh 

seorang pemrogram komputer dan dilakukan uji coba skala kecil dan direvisi. 

Setelah prototipe produk selesai maka dilakukan uji ahli untuk memvalidasi 

produk kepada ahli desain pendidikan dan evaluasi pembelajaran.  

Berdasar pada hasil uji coba merupakan catatan lapangan yang dijadikan sebagai 

acuan pengembangan prototipe berikutnya.  

 

Setelah uji coba berlangsung beberapa kali dan hasil uji coba memperlihatkan 

bentuk yang optimal, maka prototipe PETASAN GALAU tersebut dianggap siap 

untuk diuji cobakan pada kelompok besar.  
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3.7.3 Merancang dan Melaksanakan Uji Coba Lapangan  

Tahap uji coba lapangan dilaksanakan pada pengambilan nilai  ranah keterampilan 

pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas XI TKJ 1 dan 2.  

Angket pada uji coba ini berisi daftar pertanyaan dengan skala baik, sedang, 

kurang sehingga dapat dihitung skor dan persentase yang diperoleh untuk 

kelayakan instrumen PETASAN GALAU. Tahapan uji coba produk secara lebih 

jelas dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut. 

Tabel 3.14 Tahap Uji Coba Produk  

Tahap Uji 

Coba 

Jumlah 

Sampel 

Karakteristik  

Sampel 

Teknik  

Sampling 

Proses, orientasi, 

dan hasil uji coba 

1.Reviu         

   Ahli  

4 orang  Ahli teknologi 

pendidikan, ahli 

evaluasi 

pembelajaran, ahli 

pendidikan IPS 

dan praktisi 

teknologi 

pendidikan. 

Purposive 

Sampling 

Meminta komentar 

dan saran tentang 

kualitas dan  

efektivitas produk. 

Hasil reviu ahli 

dianalisis dan 

disimpulkan untuk 

digunakan dalam 

merevisi produk. 

2. Uji  

    

Perorangan 

2 orang  Guru Prakarya dan 

Kewirausahaan di 

SMKN Sukoharjo 

dan SMKN 

GadingRejo 

Kabupaten 

Pringsewu 

Purposive 

Sampling 

Meminta komentar 

dan saran guru 

yang 

menggunakan 

produk. Hasilnya 

akan dianalisis 

untuk melihat 

ketepatan teknik 

peer assessment 

yang digunakan 

dan efektivitas 

software 

PETASAN 

GALAU 
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Tabel 3.14 (Lanjutan) 

Tahap Uji 

Coba 

Jumlah 

Sampel 

Karakteristik  

Sampel 

Teknik  

Sampling 

Proses, orientasi, 

dan hasil uji coba 

3. Uji   

    kelompok       

    kecil 

9 orang  Kelas X TKJ 1 Purposive 

Sampling 

Meminta komentar 

dan saran tentang 

produk. Hasilnya 

akan dievaluasi 

untuk revisi 

produk.  

 

4. Uji Coba   

    Lapangan  

76 

orang  

Peserta didik  kelas 

XI TKJ 1 dan X 

TKJ 2 

Purposive 

Sampling 

Dua kelas yang 

diberi perlakuan 

yang berbeda yaitu 

dengan dan tanpa 

software 

PETASAN 

GALAU. Angket 

diisi setelah 

pelaksanaan uji 

coba dan hasilnya 

akan dihitung  

kriteria 

efektivitasnya.  
 


