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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

  

3.1 Pendekatan, Metode dan Desain Model Penelitian  

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari 

merumuskan masalah sampai dengan menarik kesimpulan (Purwanto, 2008: 

45). Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 14) yang mengemukakan 

“.... disebut kualitatif  karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif”. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  

untuk menghasilkan data berupa tulisan atau lisan mengenai program 

Prakerin yang dilaksanakan di SMK Dewantara Lampung Selatan.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif digunakan untuk 

mengungkap proses kegiatan Prakerin yang berjalan di SMK Dewantara 

Lampung Selatan. 
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Menurut  Arikunto (2010: 36) , penelitian evaluasi bermaksud mrngumpulkan 

data tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian manfaat hasil 

penelitiannya juga untuk pihak yang membua kebijakan. Sedangkan Wirawan 

(2012: 17) menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan salah satu obyek 

evaluasi. Program adalah kegiatan yang dirancang untuk  melaksanakan 

kebijakan. 

 

Desain penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model penelitian 

Context, Input, Process, Product (CIPP). Dalam hal ini peneliti mengevaluasi 

program Prakerin di SMK Dewantara Lampung Selatan yang ditinjau dari 

CIPP. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui gambaran pelaksanaan 

Prakerin di SMK Dewantara Lampung Selatan. 

 

Evaluasi konteks merupakan need assesment kebutuhan pengembangan 

profesional  pendidik di sekolah. Sasaran evaluasi mencakup permasalahan 

yang dihadapi  para pembimbing Prakerin, sulitnya mencari tempat praktik, 

pembekalan yang belum sesuai dengan kebutuhan siswa sebagainya.  

 

Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting 

seperti sistem rekruitmen siswa, persyaratan administrasi guru, kurikulum 

dengan keterlibatan industri/institusi, realisasi kalender pendidikan, 

ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah dan di industri (institusi 

pasangan) sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan, 

serta pembiayaan pelaksanaan PSG 
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Evaluasi proses (dapat disebut monitoring) berkenaan dengan kajian seberapa 

jauh pelaksanaan operasional kegiatan Prakerin berjalan secara efektif. 

 

Evaluasi produk yakni evaluasi keluaran (output). Evaluasi keluaran  terarah 

pada hasil langsung (direct) program. Baik perubahan-perubahan pada kinerja 

mengajar pendidik maupun kinerja belajar siswa yang teramati pada akhir 

implementasi program. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Dewantara Kabupaten Lampung Selatan 

pada semester genap tahun pelajaran 2013-2014.  

 

3.3 Subjek penelitian  

Objek penelitian ini adalah program Prakerin di SMK Dewantara Lampung 

Selatan yang dilihat berdasarkan komponen context, masukan/input, process, 

dan product/ hasil yang berkaitan dengan evaluasi Prakerin. 

 

Untuk mengungkapkan fenomena kegiatan Prakerin di SMK Dewantara 

Lampung Selatan, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru pendamping, panitia Prakerin, siswa, dan 

pihak industri yang bekerja sama dalam program Prakerin. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Adapun dalam penenlitian ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 3.1 Subjek penelitian  

No Subjek Penelitian Jumlah 

1. Kepala SMK Dewantara 1 

2. Wakil Kepala Sekolah 4 

3. Ketua Jurusan Akuntansi 1 

4. Guru Pendamping Prakerin 7 

5. Panitia Prakerin 5 

6. Siswa kelas XI Jurusan Akuntansi 22 

7. Pihak Industri DU/DI 8 

Jumlah Total 48 

Sumber : Staf Tata Usaha SMK Dewantara 

Dasar pengambilan sampel dalam penelitian berpedoman pada pendapat 

Arikunto (2003:112 ) bahwa apabila jumlah subjeknya kurang dari 100. Lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi 

atau studi sensus. 

 

3.4 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

3.4.1 Definisi Konseptual 

1. Prakerin bertujuan untuk menghasilkan tamatan SMK yang siap bekerja, 

mendapatkan keterpaduan yang saling mengisi antara pendidikan di 

sekolah dan dunia usaha/industri, mengembangkan kemampuan siswa, 

membentuk kepribadian siswa yang mandiri, memberikan masukan bagi 

sekolah dalam mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada 

keterampilan dan pengetahuan. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

pelaksanaan Prakerin dapat dari tiga aspek, yaitu: (1) Pembekalan 

Pelaksanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Proses penilaian dalam pelaksanaan 

Prakerin. 

2. Evaluasi pelaksanaan Prakerin adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang  pelaksanaan Prakerin suatu program yang selanjutnya 



69 

 

informasi tersebut  digunakan untuk menentukan  pilihan yang tepat dalam 

mengambil  sebuah keputusan. 

3. Evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang memandang program yang 

dievaluasi sebagai sebuah sistem, sehingga dalam menganalisis program 

berdasarkan komponen-komponennya yaitu Context, Input, Process, dan 

Product. 

 

3.4.2 Definisi Operasional 

Karena model yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan Prakerin adalah 

dengan menggunakan model evaluasi CIPP, maka variabel yang akan 

didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut : 

A.  Evaluasi Context : 

Evaluasi Context, pelaksanaan Prakerin ditujukan untuk memperoleh 

gambaran tentang kondisi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang 

dimaksud adalah kondisi lingkungan yang pengelolaannya nampak pada 

penataan ruang kelas, dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran 

sebagai penunjang kegiatan pelaksaaan Prakerin.  

B.  Evaluasi Input : 

Evaluasi Input, pelaksanaan Prakerin adalah kondisi penunjang dalam 

pelaksanaan Prakerin, meliputi: pada pengumpulan informasi input yang 

penting seperti sistem rekruitmen siswa, persyaratan administrasi guru, 

kurikulum dengan keterlibatan industri/asosiasi, realisasi kalender pendidikan, 

ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah dan di industri sehingga dapat 
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mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan, serta pembiayaan pelaksanaan 

PSG. 

C.  Evaluasi Process : 

Evaluasi Process, pelaksanaan Prakerin adalah berkenaan dengan kajian 

seberapa jauh pelaksanaan program Prakerin yang telah berjalan secara 

efektif. Mengingat iklim kerja yang ada di SMK berbeda dengan yang terjadi 

di dunia kerja maka, sekolah menyiapkan peserta sesuai dengan karakteristik 

dan tuntutan dunia kerja tempat berlatih. 

D. Evaluasi Product 

Evaluasi Product, hasil Prakerin merupakan dampak dari pelaksanaan 

Program Prakerin. Evaluasi produk terarah pada hasil langsung (direct) 

program. Baik perubahan-perubahan pada kinerja mengajar pendidik maupun 

kinerja belajar siswa yang teramati pada akhir implementasi program. Hasil 

Prakerin merupakan nilai yang diberikan ketika sudah selesai melaksanakan 

Prakerin berupa sertifikat. 

 

3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Angket / Kuesioner 

Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan tertulis. Dengan demikian daftar 
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pertanyaan yang diberikan kepada responden dimaksudkan untuk memberi 

respon sesuai dengan permintaan pengguna. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal lain atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Adapun pengertian wawancara 

seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2013: 

216) adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau 

lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan 

akunting. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

1. Kriteria Evaluasi 

Untuk mengetahui kriteria evaluasi pelaksanaan Prakerin di SMK Dewantara 

model CIPP menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

a) Menjumlah skor semua subjek penelitian 

b) Mencari nilai rata-rata (Mean) dan simpangan baku (Standar Deviasi) 

c) Menentukan batas-batas kelompok 

i. Kelompok atas 

Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus satu 

standar devisiasi ke atas 

ii. Kelompok Sedang 

Semua siswa  yang mempunyai skor antara -1 SD dan + 1 SD. 

iii. Kelompok kurang 
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Semua siswa yang mempunyai skor -1 SD dan kurang dari itu. 

Untuk mencari nilai rata-rata (Mean) 

              

Jadi, untuk mencari nilai rata-rata tinggal menjumlah semua skor, 

kemudian dibagi dengan banyaknya siswa yang memiliki skor itu. 

Sedangkan untuk mencari Standar Devisiasi (SD) 

 

Keterangan : 

SD = Standar Devisiasi 

 = Tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian N dibagi N 

  = semua skor dijumlahkan, dibagi N  lalu dikuadratkan 

(Arikunto, 2010:300) 

 

 

Tabel 3.2 Kategorisasi Skor Kohesivitas 

 

No. Pedoman 

1. ≥(X+1.SD) 

2. (X-1SD) ≤ X < (X+1.SD) 

3. < (X-1.SD) 

Sumber : Arikunto (2010:300) 

  

Kemudian skor kohesivitas dikonversi menjadi beberapa tingkat kriteria 

yaitu: baik, cukup, dan kurang. Kriteria tingkat evaluasi pelaksanaan Prakerin 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Kriteria Evaluasi CIPP pada Pelaksanaan Prakerin SMK 

Dewantara 

 

Komponen Sub Komponen Skor Kriteria 

Context 

Kondisi 

Lingkungan yang 

Mendukung 

≥ 4,54 

 

≥ 4,54 sampai < 2,71  

 

≤ 2,71 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Input 

Ketersedian 

Sarana dan 

Prasarana 

≥ 15,14 

 

≥ 15,14 sampai < 12,46  

 

≤ 12,46 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Sumber Daya 

Manusia 

≥ 4,0 

 

≥ 4,0 sampai < 2,0  

 

≤ 2,0 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Karakteristik 

Siswa 

≥ 12,3 

 

≥ 12,3 sampai < 9,5 

 

≤ 9,5 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Perencanaan 

Prakerin 

≥ 9,2 

 

≥ 9,2 sampai < 8,4 

 

≤ 8,4 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Panitia Prakerin  

≥ 9,3 

 

≥ 9,3 sampai < 6,5  

 

≤ 6,5 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Process 
Pelaksanaan 

Prakerin 

≥ 6,1 

 

≥ 6,1 sampai < 3,9 

 

≤ 3,9 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Product 
Hasil Praktik 

Kerja Siswa  

≥ 1,6 

 

≥ 1,6 sampai < 0,6 

 

≤ 0,6 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Sumber : Perhitungan hasil analisis komponen context, input, proses, dan 

produk berdasarkan nilai Mean dan Standar Deviasi 
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2. Kisi – Kisi Instrumen  

Instrumen monitoring dan evaluasi program Prakerin ini dikembangkan 

dengan tujuan agar memiliki alat untuk: (1) mengungkap informasi mengenai 

kebutuhan awal lapangan (need assessment) seperti: budaya akademik, 

kinerja pendidik, dan kemampuan akademik siswa; (2) memfokuskan objek 

yang dimonitor dan yang dievaluasi dalam kegiatan Prakerin; (3) 

menghimpun informasi sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan 

kualitas kegiatan pembelajaran; (4) mengevaluasi secara keseluruhan output 

program Prakerin. Instrumen-instrumen untuk menjalankan tugas monitoring 

dan evaluasi program Prakerin secara garis besar terdiri atas instrumen untuk 

evaluasi keefektifan program dan instrumen untuk monitoring implementasi 

Prakerin. 

Tabel. 3.4 Kisi-kisi Instrumen 

Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Informan 

O D A 
 

Context 

Kondisi 

lingkungan 

yang 

mendukung 

 Visi dan 

misi 

komptensi 

jurusan 

 Kerjasama 

sekolah 

dengan 

Industri/ 

institusi 

pasangan 

dalam 

pelaksana-

an prakerin 

 Kurikulum 

yang 

digunakan 

sebagai 

acuan 

 √ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Kurikulum 

 Waka 

Kesiswaan 

 Waka 

Humas 

 Guru 

(8 responden) 
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Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Informan 

O D A 
 

dalam 

pelaksana-

an prakerin 

 

 

Input 

Ketersedian 

sarana dan 

prasarana 

 Ketersedi-

aan ruang 

belajar 

 Ketersedi-

aan alat 

pembelaja-

ran 

 Ketersedia-

an alat-alat 

praktik 

 Ketersedia-

an sumber 

belajar 

(perpustaka

an) 

 Ketersedia-

an sumber 

belajar 

(bengkel) 

 

 √ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Kurikulum 

 Waka 

Kesiswaan 

 Waka 

Humas 

 Kajur 

Akuntansi 

(5 responden) 

Sumber daya 

manusia 

 Jenjang 

pendidikan 

guru 

 Latar 

belakang 

pendidikan 

guru 

dengan 

mata 

 √ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Kurikulum 

 Waka 

Kesiswaan 

 Waka 

Humas 

 Kajur 
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Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Informan 

O D A 
 

pelajaran 

yang 

diampu 

 Pengalam-

an 

mengajar 

guru 

produktif 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Akuntansi 

(5 responden) 

Karakteristik 

siswa 

 Kedisipli-

nan siswa 

 Keaktifan  

 Sikap 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

   Guru 

Pendam-

ping 

 Pihak 

DU/DI 

(15 

responden) 

Perencanaan 

Prakerin 

Adanya: 

 Inventari-

sasi DU/DI 

 Pembagian 

tugas 

membim-

bing siswa 

 Adanya 

buku 

panduan 

untuk 

siswa  

 

  

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Kurikulum 

 Waka 

Kesiswaan 

 Waka 

Humas 

 Kajur 

Akuntansi 

 Panitia 

Prakerin 

(10 

responden) 

Panitia 

Prakerin 

 Struktur 

panitia 

 Jadwal 

rapat 

kordinasi 

panitia 

 Bentuk 

kordinasi 

panitia 

 

 √ 

 

√ 

 

 

 

√ 

  Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Kurikulum 

 Waka 

Kesiswaan 

 Waka 

Humas 

 Kajur 

Akuntansi 

 Panitia 

Prakerin 

(10 
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Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Informan 

O D A 
 

responden) 

Process 
Pelaksanaan 

Prakerin 

 Adminis-

trasi 

kelengka-

pan 

prakerin  

 Materi 

pembeka-

lan 

 Monitoring 

oleh 

pembim-

bing 

sekolah 

 Kesesuaian 

pemilihan 

tempat 

prakerin 

dengan 

keahlian 

siswa 

 Pengguna-

an 

peralatan 

ditempat 

prakerin 

sesuai 

keahlian 

siswa 

 

  √ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 Siswa 

Jurusan 

Akuntansi 

 Guru 

Pendam-

ping 

 Pihak 

DU/DI 

 (23 

responden) 

Product 
Hasil praktik 

Kerja Siswa  

 Hasil 

penilaian 

laporan 

praktik 

kerja siswa  

 Hasil 

penilaian 

dari tempat 

prakerin  

 Penilaian 

hasil akhir 

 

 √ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Kurikulum 

 Waka 

Kesiswaan 

 Waka 

Humas 

 Kajur 

Akuntansi 

 Panitia 

Prakerin 

 Guru 
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Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Informan 

O D A 
 

Pendam-

ping 

(17 

responden) 

Keterangan :  O = Observasi, D = Dokumen,dan  A = Angket 

Sumber : pengembangan dari penelitian Suartika, I Nengah dkk. (2013), 

Arfandi, Anas (2008), dan Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan Tahun 2008 

 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan sebagai alat ukur evaluasi terlebih dahulu diuji 

coba validitasnya kepada responden diluar subjek uji coba. Widoyoko (2012 : 

141-142), menjelaskan bahwa instrumen dikatakan valid apabila instrumen 

tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain 

validitas berkaitan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Dengan instrumen yang 

valid akan menghasilkan data yang valid pula. 

 

Menurut Stevens & Levi dalam Ohira (2013 : 15), untuk mengevaluasi apakah 

instrumen yang dibuat sudah dapat mengukur yang seharusnya diukur, maka 

digunakan instrumen metainstrumen evaluasi. Selanjutnya, instrumen evaluasi ini 

akan digunakan sebagai alat bantu untuk pengujian validitas konstruk pada 

instrumen evaluasi yang akan digunakan.  
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Validitas konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Untuk mencari kerangka 

konsep dapat ditempuh dengan : 

1. Mencari definisi konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang tertulis 

dalam literatur. Penilaian ahli/pakar dilakukan dengan maksud untuk 

mengetahui validitas konstruk dari instrumen yang telah dikembangkan. 

Sasaran penilaian mencakup adanya kesesuaian penjabaran konstruk yang 

digunakan hingga menjadi butir-butir instrumen. Terhadap dua hal pokok 

yang dinilai oleh ahli/pakar, yaitu: (a) kesesuaian indikator yang akan 

dikembangkan terhadap konsep atau konstruk yang digunakan, (b) 

kesesuaian butir-butir instrumen yang akan dikembangkan terhadap 

indikator yang menjadi acuannya. Tahap selanjutnya, rancangan instrumen 

yang telah dikonstruk ini diajukan kepada 3 orang pakar/ahli. 

2. Jika dalam literatur tidak didapatkan definisi konsep yang akan diukur, 

peneliti harus mendefinisikan sendiri konsep tersebut dengan bantuan ahli. 

3. Menanyakan atau menguji definisi konsep yang akan diukur kepada calon 

responden atau orang yang memiliki karakteristik sama dengan responden. 

 

Dalam hal ini pemberian skor pada jawaban setiap item dengan menggunakan 

Skala Guttman, dimodifikasi sesuai dengan apa yang tercantum dalam penilaian. 

Tabel 3.5 Skor instrumen evaluasi CIPP berdasarkan Skala Guttman 

No. Jawaban Item Instrumen 

Metainstrumen 

Skor 

1 YA (Sesuai/Terkait/Tepat/Jelas/Layak) 2 

2 TIDAK (Tidak Sesuai/ Tidak Terkait/ 

Tidak Tepat/ Tidak Jelas/ Tidak Layak) 

1 

 Sumber : Ohira (2013 : 15 ) 
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Tafsiran presentase digunakan untuk mengetahui banyaknya  ahli/pakar yang 

memberikan respon adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6 Tafsiran Persentase Penilaian 

Rentang Persentase Kategori 

0 Tidak ada 

1 – 25 Sebagian kecil 

26 – 49 Hampir setengahnya 

50 Setengahnya 

51 -  75 Sebagian besar 

76 – 99 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya 

Sumber : Koentjaraningrat dalam Ohira (2013 : 15 )  

 

 

3.6.1.1 Hasil Uji Validitas Ahli 

Pengujian validitas dilakukan oleh: 

1. Dr. Herpratiwi, M.Pd. adalah dosen Teknologi Pendidikan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Juga selaku dosen pengampu mata kuliah 

evaluasi program. 

2. Lego Waspodo, SE,M.Si.AK. adalah dosen ekonomi akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Lampung. Pernah menjabat sebagai auditor 

keuangan Universitas  Lampung. 

3. Misyani, M.Pd. adalah kepala SDN 2 Cintamulya kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

Penilaian ahli/pakar dilakukan dengan maksud untuk mengetahui validitas 

konstruk dari instrumen yang telah dikembangkan. Sasaran penilaian mencakup 

adanya kesesuaian penjabaran konstruk yang digunakan hingga menjadi butir-

butir instrumen. Terhadap dua hal pokok yang dinilai oleh ahli/pakar, yaitu: a) 
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kesesuaian indikator yang akan dikembangkan terhadap konsep atau konstruk 

yang digunakan, b) kesesuaian butir-butir instrumen yang akan dikembangkan 

terhadap indikator yang menjadi acuannya. 

a) Hasil validitas ahli untuk instrumen evaluasi Context  

Berdasarkan data telaah pakar, diketahui bahwa: 

Tabel 3.7 Hasil validitas telaah ahli/pakar pada instrumen context 

No Ahli/Pakar Persentase 

1. Dr. Herpratiwi, M.Pd. 87.50% 

2. Lego Waspodo,SE,M.Si.AK. 85,76% 

3 Misyani, M.Pd 90,70% 

Rata-rata 87.98% 

 

Berdasarkan penilaian dari pakar sebagaimana dijelaskan pada data hasil uji coba 

teoretik, terlihat bahwa persentase jawaban YA berada  pada rentang 76 – 99%. 

Rentang persentase ini dalam kategori hampir seluruh item pernyataan dapat 

digunakan untuk mengungkapkan kualitas evaluasi. Jadi, secara konstruk 

instrumen evaluasi yang dikembangkan telah memenuhi syarat validitas konstruk. 

Instrumen evaluasi dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu mengukur apa 

yang hendak diukur. Dengan demikian instrumen evaluasi context tidak dilakukan 

revisi secara keseluruhan dari segi validitas konstruk. Berdasarkan hasil uji 

validitas yang dilakukan oleh para ahli, maka pada instrumen instrumen evaluasi 

context perlu dilakukan perbaikan, diantaranya : 

1. pernyataan no.6 tidak perlu karena sudah diwakili pada pernyataan no.7 

 
b) Hasil validitas ahli untuk instrumen evaluasi input 

Berdasarkan data telaah pakar, diketahui bahwa: 
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Tabel 3.8 Hasil validitas telaah ahli/pakar pada instrumen input. 

No Ahli/Pakar Persentase 

1. Dr. Herpratiwi, M.Pd. 79,99% 

2. Lego Waspodo,SE,M.Si.AK. 89,90% 

3 Misyani, M.Pd 85,00% 

Rata-rata 84,96% 

 

Berdasarkan penilaian dari pakar sebagaimana dijelaskan pada data hasil uji coba 

teoretik, terlihat bahwa persentase jawaban YA berada  pada rentang 76 – 99%. 

Rentang persentase ini dalam kategori hampir seluruh item pernyataan dapat 

digunakan untuk mengungkapkan kualitas evaluasi. Jadi, secara konstruk 

instrumen evaluasi yang dikembangkan telah memenuhi syarat validitas konstruk. 

Instrumen evaluasi dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu mengukur apa 

yang hendak diukur. Dengan demikian instrumen evaluasi input tidak dilakukan 

revisi secara keseluruhan dari segi validitas konstruk. Berdasarkan hasil uji 

validitas yang dilakukan oleh para ahli, maka pada instrumen instrumen evaluasi 

input perlu dilakukan perbaikan, diantaranya : 

1. Pada bagian sarana dan prasarana 

a. Pernyataan no.1 direvisi menjadi kapasitasa / ruang kelas. 

2. Sumber daya manusia 

a. Pernyataan no.1 direvisi menjadi Pendidikan akademik strata satu (S1) 

b. Pernyataan no. 3 direvisi menjadi Latar belakang pendidikan guru 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 

3. Karakteristik siswa  

a. Pernyataan no.1 direvisi menjadi Mengikuti setiap kegiatan prakerin.  

b. Pernyataan no.4 direvisi menjadi Pulang praktik sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan 
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c. Pernyataan no.8 tidak perlu karena sudah diwakili pada pernyataan 

no.1. 

4. Panitia prakerin  

a. Pernyataan no.3 direvisi menjadi Kecukupan waktu yang dibutuhkan 

dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan prakerin cukup.  

 

c) Hasil validitas ahli untuk instrumen evaluasi proses  

Berdasarkan data telaah pakar, diketahui bahwa: 

Tabel 3.9 Hasil validitas telaah ahli/pakar pada instrumen proses 

No Ahli/Pakar Persentase 

1. Dr. Herpratiwi, M.Pd. 90,90% 

2. Lego Waspodo,SE,M.Si.AK. 80,90% 

3 Misyani, M.Pd 79,58% 

Rata-rata 83.79% 

 

Berdasarkan penilaian dari pakar sebagaimana dijelaskan pada data hasil uji coba 

teoretik, terlihat bahwa persentase jawaban YA berada  pada rentang 76 – 99%. 

Rentang persentase ini dalam kategori hampir seluruh item pernyataan dapat 

digunakan untuk mengungkapkan kualitas evaluasi. Jadi, secara konstruk 

instrumen evaluasi yang dikembangkan telah memenuhi syarat validitas konstruk. 

Instrumen evaluasi dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu mengukur apa 

yang hendak diukur. Dengan demikian instrumen evaluasi proses tidak dilakukan 

revisi secara keseluruhan dari segi validitas konstruk. Berdasarkan hasil uji 

validitas yang dilakukan oleh para ahli, maka pada instrumen instrumen evaluasi 

input perlu dilakukan perbaikan, diantaranya : 

1. Pernyataan no. 6 direvisi menjadi “Alokasi waktu yang tepat dalam 

penyampaian materi pembekalan untuk melaksanakan prakerin” 
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d) Hasil validitas ahli untuk instrumen evaluasi produk  

Berdasarkan data telaah pakar, diketahui bahwa: 

Tabel 3.10 Hasil validitas telaah ahli/pakar pada instrumen produk 

No Ahli/Pakar Persentase 

1. Dr. Herpratiwi, M.Pd. 82.50% 

2. Lego Waspodo,SE,M.Si.AK. 90.00% 

3 Misyani, M.Pd 95,90% 

Rata-rata 89.32% 

 

Berdasarkan penilaian dari pakar sebagaimana dijelaskan pada data hasil uji coba 

teoretik, terlihat bahwa persentase jawaban YA berada  pada rentang 76 – 99%. 

Rentang persentase ini dalam kategori hampir seluruh item pernyataan dapat 

digunakan untuk mengungkapkan kualitas evaluasi. Jadi, secara konstruk 

instrumen evaluasi yang dikembangkan telah memenuhi syarat validitas konstruk. 

Instrumen evaluasi dianggap telah sesuai dengan teori dan mampu mengukur apa 

yang hendak diukur. Dengan demikian instrumen evaluasi produk tidak dilakukan 

revisi secara keseluruhan dari segi validitas konstruk. Berdasarkan hasil uji 

validitas yang dilakukan oleh para ahli, maka pada instrumen instrumen evaluasi 

produk perlu dilakukan perbaikan, diantaranya : 

1. Pernyataan no. 6 direvisi menjadi “ adanya hasil penilaian dari industri”. 

 

3.6.1.2 Hasil Uji Validitas Responden 

Untuk uji validitas responden yang digunakan adalah responden yang memiliki 

karakteristik sama dengan subjek penelitian sehingga memperoleh data yang 

relevan. Responden yang digunakan dalam pengujian validitas ini sebanyak 15 

responden. Hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS 17 diperoleh hasil 

output sebagai berikut dengan rtabel 0,514. 
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Tabel 3.11 Hasil uji validitas responden untuk instrumen context 

Butir item Skor Total Validitas item 

item 1 Pearson Correlation .586
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .022 

N 15 

item 2 Pearson Correlation .766
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .001 

N 15 

item 3 Pearson Correlation .734
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .002 

N 15 

item 4 Pearson Correlation .835
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000 

N 15 

item 5 Pearson Correlation .529
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .043 

N 15 

item 6 Pearson Correlation .835
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000 

N 15 

item 7 Pearson Correlation .757
**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .001 

N 15 

 

Analisis hasil uji validitas responden untuk instrumen input, lihat pada lampiran  

5. 

 

Tabel 3.12 Hasil uji validitas responden untuk instrumen proses 

Butir item Skor Total Validitas item 

item 1 Pearson Correlation .613
*
 

Valid Sig. (2-tailed) .015 

N 15 

item 2 Pearson Correlation .488 

Valid Sig. (2-tailed) .065 

N 15 

item 3 Pearson Correlation .655
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .008 

N 15 
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Butir item Skor Total Validitas item 

item 4 Pearson Correlation .670
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .006 

N 15 

item 5 Pearson Correlation .740
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .002 

N 15 

item 6 Pearson Correlation .585
*
 

Valid Sig. (2-tailed) .022 

N 15 

item 7 Pearson Correlation .772
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .001 

N 15 

item 8 Pearson Correlation .674
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .006 

N 15 

item 9 Pearson Correlation .864
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 15 

item 10 Pearson Correlation .719
**
 

Valid Sig. (2-tailed) .003 

N 15 

item 11 Pearson Correlation .585
*
 

Valid Sig. (2-tailed) .022 

N 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 3.13 Hasil uji validitas responden untuk instrumen produk 

Butir item Skor Total Validitas item 

item 1 Pearson Correlation .795
**
 

 Sig. (2-tailed) .000 

N 15 

item 2 Pearson Correlation .725
**
 

 Sig. (2-tailed) .002 

N 15 

item 3 Pearson Correlation .786
**
 

 Sig. (2-tailed) .001 

N 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

Widoyoko (2012 : 157) menjelaskan bahwa instrumen tes dikatakan dapat 

dipercaya (reliable) jika memberikan hasil yang tetap atau ajeg/konsisten apabila 

diteskan berkali-kali. Jika kepada responden diberikan tes yang sama pada waktu 

yang berlainan, maka setiap responden akan tetap berada dalam urutan/ranking 

yang sama atau ajeg dalam kelompoknya. 

 

3.6.2.1 Hasil Uji Reliabilitas Ahli 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian pengembangan ini dilakukan 

untuk menguji reliabilitas alat ukur/instrumen. Untuk menguji realibilitas 

instrumen evaluasi prakerin tahap ujicoba teoretik dari para  ahli/pakar digunakan 

inter-rater reliability, yaitu reliabilitas yang dilihat dari tingkat kesepakatan 

(aggreement) antara rater (penilai). Inter-rater reliability (IRR) akan memberikan 

gambaran (berupa skor) tentang sejauhmana tingkat konsensus atau kesepakatan 

yang diberikan ahli/pakar. Koefisien IRR yang digunakan adalah koefisien 

kesepakatan Cohen Kappa (K) dengan formula sebagai berikut (Bhisma Murti, 

dalam Ohira, 2013 : 18); 

Pe

PePo
K

1
 

Keterangan: 

K = Koefisien Cohen Kappa 

Po = Proporsi Kesepakatan teramati 

Pe = Proporsi kesepakata harapan  
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1 = Konstanta  

 

Hasil yang diperoleh dari penilaian ahli terhadap instrumen dianalisis secara 

kuantitatif dengan  bantuan software SPSS (Statistical Program for Social 

Science) versi 17.0. Interpretasi kesepakatan Kappa yang dipakai adalah 0.61-0.80 

(baik) menurut tabel interpretasi Kappa sebagai berikut: 

Tabel 3.14 Kekuatan Koefisien Kappa  

Nilai Kappa Kekuatan Kesepakatan 

≤ 0,20 Buruk 

0,20 – 0,40 Kurang dari sedang 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Baik 

0,81 – 1,00 Sangat Baik 

Sumber : Bhisma Murti dalam Ohira (2013 : 18) 

 

Berdasarkan data hasil metainstrumen, reliabilitas instrumen penilaian evaluasi 

prakerin dianalisis dengan menggunakan analisis inter-rater reliability (IRR) 

koefisien Cohens’s Kappa terhadap kesepakatan (aggreement) 2 orang ahli/pakar. 

Setelah dilakukan analisis maka diketahui koefisien Kappa sebagaimana dalam 

tabel berikut : 

 

Tabel 3.15 Nilai koefisien kappa uji coba teoritik untuk instrumen penilaian 

evaluasi komponen context 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Rater1 * Rater2 8 100.0% 0 .0% 8 100.0% 

Rater1 * Rater2 Crosstabulation 

Count 

 Rater2  

1.00 2.00 Total 

Rater1 1.00 1 0 1 

2.00 1 6 7 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

 Total 2 6 8 

 
Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of 
Agreement 

Kappa .600 .343 1.852 .064 

 N of Valid Cases 8    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Tabel  3.15 menunjukkan reliabilitas antar rater yaitu K = 0,600 dengan kategori 

sedang. Asymp Std. Error menunjukkan kesalahan pengukuran terstandard, 

semakin kecil besarnya koefisien ini, semakin reliabel hasil pengukuran yang 

dihasilkan. 

 

Tabel 3.16 Nilai koefisien kappa uji coba teoritik untuk instrumen penilaian 

evaluasi komponen input 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Rater1 * Rater2 49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 
 

Rater1 * Rater2 Crosstabulation 

Count 

  Rater2  

  1.00 2.00 Total 

Rater1 1.00 7 1 8 

2.00 1 40 41 

 Total 8 41 49 
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Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of 
Agreement 

Kappa .851 .103 5.954 .000 

 N of Valid Cases 49    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Tabel 3.16 menunjukkan reliabilitas antar rater yaitu K = 0,851 dengan kategori 

sangat baik. Asymp Std. Error menunjukkan kesalahan pengukuran terstandard, 

semakin kecil besarnya koefisien ini, semakin reliabel hasil pengukuran yang 

dihasilkan. 

 

Tabel 3.17 Nilai koefisien kappa uji coba teoritik untuk instrumen penilaian 

evaluasi komponen proses 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Rater1 * Rater2 11 100.0% 0 .0% 11 100.0% 

 
Rater1 * Rater2 Crosstabulation 

Count 

  Rater2  

  1.00 2.00 Total 

Rater1 1.00 1 0 1 

2.00 2 8 10 

 Total 3 8 11 

 
Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of 
Agreement 

Kappa .421 .302 1.713 .087 

 N of Valid Cases 11    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Tabel 3.17 menunjukkan reliabilitas antar rater yaitu K = 0,421 dengan kategori 

sedang. Asymp Std. Error menunjukkan kesalahan pengukuran terstandard, 

semakin kecil besarnya koefisien ini, semakin reliabel hasil pengukuran yang 

dihasilkan. 

 

Tabel 3.18 Nilai koefisien kappa uji coba teoritik untuk instrumen penilaian 

evaluasi komponen produk 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Rater1 * Rater2 3 100.0% 0 .0% 3 100.0% 

 
 

Rater1 * Rater2 Crosstabulation 

Count 

  Rater2  

  1.00 2.00 Total 

Rater1 1.00 1 0 1 

2.00 0 2 2 

 Total 1 2 3 

Symmetric Measures 

  
Value 

Asymp. Std. 
Error

a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa 1.000 .000 1.732 .083 

 N of Valid Cases 3    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Tabel 3.18 menunjukkan reliabilitas antar rater yaitu K = 1,000 dengan kategori 

sangat baik. Asymp Std. Error menunjukkan kesalahan pengukuran terstandard, 

semakin kecil besarnya koefisien ini, semakin reliabel hasil pengukuran yang 

dihasilkan. 
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3.6.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Responden 

Untuk uji reliabilitas responden yang digunakan adalah responden yang memiliki 

karakteristik sama dengan subjek penelitian sehingga memperoleh data yang 

relevan. Responden yang digunakan dalam pengujian validitas ini sebanyak 15 

responden. Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria 

reliabilitas (Koestoro dan Basrowi, 2006 ; 244) sebagai berikut : 

0,8 – 1,000 = sangat tinggi 

0,6 – 0,799 = tinggi 

0,4 – 0,599 = cukup tinggi 

0,2 – 0,399 = rendah 

< 0,200      = sangat rendah 

 

Hasil uji responden menggunakan aplikasi SPSS 17 diperoleh hasil output sebagai 

berikut. 

Tabel 3.19 Hasil uji reliabilitas responden untuk instrumen context 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item 1 20.87 21.410 .510 .763 

item 2 20.93 20.495 .717 .745 

item 3 21.00 20.714 .681 .749 

item 4 20.73 20.352 .800 .740 

item 5 20.53 22.410 .475 .773 

item 6 20.73 20.352 .800 .740 

item 7 20.80 20.600 .708 .746 

Skor Total 11.20 6.029 1.000 .848 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.779 .893 8 
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Dari output pada tabel 3.19 dilihat bahwa hasil Corrected Item – Total 

Correlation, inilah nilai korelasi yang didapat. Nilai ini kemudian kita bandingkan 

dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

jumlah data (n) = 15, maka didapat r tabel sebesar 0,514 (lihat pada lampiran tabel 

r). 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha masing item di atas 0,514 

atau secara keseluruhan instrument pun dinyatakan reliabel karena nilai 

Cronbach's Alpha = 0.779. Berdasarkan kriteria reliabilitas (Koestoro dan 

Basrowi, 2006 ; 244), maka termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. 

 

Tabel 3.20 Hasil uji reliabilitas responden untuk instrumen input 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item 1 149.9333 854.067 .528 .755 

item 2 150.0000 845.429 .818 .752 

item 3 150.0667 850.924 .645 .754 

item 4 149.8000 849.886 .708 .754 

item 5 149.6000 856.543 .660 .756 

item 6 149.8000 849.886 .708 .754 

item 7 149.8667 848.981 .712 .754 

item 8 149.6667 852.952 .709 .755 

item 9 150.0667 848.352 .733 .753 

item 10 149.7333 850.352 .738 .754 

item 11 150.0667 851.781 .616 .754 

item 12 149.8000 846.886 .815 .753 

item 13 149.8000 851.171 .662 .754 

item 14 149.8000 854.171 .556 .755 

item 15 149.8000 855.314 .516 .755 

item 16 149.6667 854.381 .649 .755 

item 17 149.9333 850.352 .652 .754 

item 18 149.7333 855.638 .538 .756 

item 19 149.8667 853.124 .570 .755 

item 20 149.7333 857.067 .485 .756 

item 21 149.8000 850.314 .693 .754 

item 22 149.7333 855.638 .538 .756 

item 23 149.7333 854.495 .582 .755 

item 24 149.8000 850.457 .688 .754 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item 25 149.7333 854.067 .598 .755 

item 26 150.0000 853.143 .559 .755 

item 27 150.0667 850.924 .645 .754 

item 28 149.8667 849.981 .677 .754 

item 29 149.7333 849.067 .787 .754 

item 30 149.9333 854.067 .528 .755 

item 31 150.0000 845.429 .818 .752 

item 32 150.0667 850.924 .645 .754 

item 33 149.8000 849.886 .708 .754 

item 34 149.6000 856.543 .660 .756 

item 35 149.8000 849.886 .708 .754 

item 36 149.8667 848.981 .712 .754 

item 37 149.6667 852.952 .709 .755 

item 38 150.0667 848.352 .733 .753 

item 39 149.7333 850.352 .738 .754 

item 40 150.0667 851.781 .616 .754 

item 41 149.8000 846.886 .815 .753 

item 42 149.8000 851.171 .662 .754 

item 43 149.8000 854.171 .556 .755 

item 44 149.8000 855.314 .516 .755 

item 45 149.6667 854.381 .649 .755 

item 46 149.9333 850.352 .652 .754 

item 47 149.7333 855.638 .538 .756 

Skor Total 76.6000 222.971 1.000 .972 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.759 .974 48 

 

Dari output pada tabel 3.20 dilihat bahwa hasil Corrected Item – Total 

Correlation, inilah nilai korelasi yang didapat. Nilai ini kemudian kita bandingkan 

dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

jumlah data (n) = 15, maka didapat r tabel sebesar 0,514 (lihat pada lampiran tabel 

r). 

 



95 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha masing item di atas 0,514 

atau secara keseluruhan instrument pun dinyatakan reliabel karena nilai 

Cronbach's Alpha = 0.759. Berdasarkan kriteria reliabilitas (Koestoro dan 

Basrowi, 2006 ; 244), maka termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. 

 

Tabel 3.21 Hasil uji reliabilitas responden untuk instrumen proses 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item 1 35.40 45.114 .567 .746 

item 2 35.40 45.971 .432 .753 

item 3 35.40 44.829 .612 .744 

item 4 35.27 45.352 .635 .746 

item 5 35.53 43.981 .704 .738 

item 6 35.33 45.524 .540 .749 

item 7 35.47 43.838 .740 .736 

item 8 35.33 44.952 .636 .744 

item 9 35.40 43.400 .844 .732 

item 10 35.33 44.667 .685 .742 

item 11 35.33 45.524 .540 .749 

Skor Total 18.53 12.267 1.000 .877 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.763 .904 12 

 

Dari output pada tabel 3.21 dilihat bahwa hasil Corrected Item – Total 

Correlation, inilah nilai korelasi yang didapat. Nilai ini kemudian kita bandingkan 

dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

jumlah data (n) = 15, maka didapat r tabel sebesar 0,514 (lihat pada lampiran tabel 

r). 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha masing item di atas 0,514 

atau secara keseluruhan instrument pun dinyatakan reliabel karena nilai 
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Cronbach's Alpha = 0.763. Berdasarkan kriteria reliabilitas (Koestoro dan 

Basrowi, 2006 ; 244), maka termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. 

 

Tabel 3.22 Hasil uji reliabilitas responden untuk instrumen produk 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item 1 7.27 3.924 .689 .765 

item 2 7.33 4.095 .592 .795 

item 3 7.40 3.971 .679 .770 

Skor Total 4.40 1.400 1.000 .653 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.812 .845 4 

 

Dari output pada tabel 3.22 dilihat bahwa hasil Corrected Item – Total 

Correlation, inilah nilai korelasi yang didapat. Nilai ini kemudian kita bandingkan 

dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

jumlah data (n) = 15, maka didapat r tabel sebesar 0,514 (lihat pada lampiran tabel 

r). 

 

Reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai conbrach’s alpha masing item di atas 0,514 

atau secara keseluruhan instrument pun dinyatakan reliabel karena nilai 

Cronbach's Alpha = 0.812. Berdasarkan kriteria reliabilitas (Koestoro dan 

Basrowi, 2006 ; 244), maka termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi. 
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3.8 Teknik Analisis Data  

Memproses data adalah mengolah data mentah menjadi sajian data yang siap 

ditafsirkan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapannya adalah (a) tabulasi 

data, dan (b) pengolahan/analisis data Arikunto (2009 : 129). Kegiatan dalam 

analisis data ini terdiri dari : 

1.   Tabulasi Data 

Tabulasi merupakan coding sheet yang memudahkan peneliti dalam 

mengolah dan menganalisis  secara manual maupun komputer. Tabulasi 

ini berisikan objek yang akan diteliti dan angka-angka sebagai simbol 

dari kategori berdasarkan aspek  yang diteliti. Data mentah yang 

diperoleh dari lapangan akan bervariasi yaitu : 

a. Data yang diperoleh dengan observasi maka wujud data yang 

diperoleh berbentuk centangan dan kalimat-kalimat dari petugas. 

b. Data yang berasal dari dokumentasi maka data yang diperoleh 

berbentuk centangan, lingkaran, dicatat oleh petugas pengumpul 

data. 

c. Data yang digunakan dengan menggunakan angket maka data yang 

diperoleh berupa centangan atau tanda checklist pada pilihan-

pilihan, lingkaran-lingkaran pada angka atau huruf yang disediakan 

dalam instrument, atau kalimat-kalimat jawaban yang sifatnya 

kualitatif. 

2. Dari pengolahan data, didapatkan informasi yang bermakna yang 

didapatkan dari lapangan. Informasi tersebut menggambarkan kondisi 

yang ingin diketahui tentang proses dan sistem pelaksanaan Prakerin 
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jurusan akuntansi di SMK Dewantara Candipuro Lampung Selatan.  

Berdasarkan informasi tersebut, evaluator memberikan rekomendasi 

kepada pemegang kebijakan pendidikan yang terkait maupun stakeholder. 

 

Teknik analisis data kualitatif  pada penelitian evaluasi ini adalah meliputi 

tahapan : 

1. Mereduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. (Sugiyono, 2013: 338). Data yang dikumpulkan awalnya 

masih berupa catatan mengenai angka-angka dan simbol-simbol yang 

belum beraturan, dan sukar untuk dipahami. Melalui reduksi data, maka 

peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat 

kategorisasi, berdasarkan aspek-aspek pada masing-masing komponen 

yang diteliti. 

Dari rangkuman yang dibuat ini kemudian peneliti melakukan reduksi 

data yang kegiatannya mencakup unsur-unsur spesifik termasuk (1) proses 

pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap 

kelompok data, (2) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. 

Pengelompokkan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat 

diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variabel, (3) membuat 

koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. 
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2. Display data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Data penelitian diperoleh dari hasil evaluasi terhadap setiap variabel 

penelitian berdasarkan indikator penelitian yang disusun menjadi 

instrumen penelitian. Untuk menentukan data penelitiannya maka dalam 

evaluasi diperlukan kriteria penilaian untuk setiap instrumen. Dari 

penilaian tersebut kemudian dilihat persentase pada setiap skor kemudian 

diinterpretasikan kelayakannya sesuai dengan kriteria evaluasi. Rumus 

persentase yang digunakan menurut Sudijono (2009:43) adalah sebagai 

berikut : 

P = f/N x 100% 

Keterangan : 

f     = Frekuensi hasil observasi 

N    = Number of Case (Jumlah frekuensi keseluruhan) 

P     = Angka persentase 

Persentase pencapaian pada masing-masing aspek pada komponen 

penilaian (context, input, process, dan product), selanjutnya dikonversikan 

dengan tabel konversi nilai sesuai program Prakerin sehingga diketahui 

kategori yang dicapai. Untuk memudahkan pemahaman terhadap data hasil 

penelitian kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. 

 

3.  Menyimpulkan  

Langkah selanjutnya, setelah penyajian data adalah melakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, kesimpulan yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
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Temuan penelitian berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya masih 

belum jelas, setelah diteliti menjadi lebih jelas. Berdasarkan penyajian 

data terhadap hasil temuan penelitian, jika didukung data-data yang 

relevan, maka dapat dijadikan kesimpulan yang dapat dipercaya. 


