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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

      Penelitian mengenai Evaluasi Program Praktik 

Kerja Industri di SMK Negeri 3 Salatiga ini 

merupakan jenis penelitian  evaluatif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Wirawan (2012:7) 

penelitian evaluasi  adalah penelitian untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan 

informasi yang bermanfaat mengenai obyek evaluasi, 

menilainya dan membandingkannya dengan 

indikator evaluasi dan hasilnya untuk mengambil 

keputusan. Penelitian evaluatif dilakukan dengan 

memperhatikan kesenjangan antara kondisi nyata 

dengan kondisi ideal dari obyek yang diteliti. 

Selanjutnya berdasarkan penilaian yang ada 

digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan 

berikutnya.  

    Penelitian ini menggunakan model Context, 

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

mengevaluasi program praktik kerja industri di SMK 

Negeri 3 Salatiga.  Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pelaksanaan praktik kerja industri di 

SMK Negeri 3 Salatiga. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 3 Salatiga 

yang terletak di Jl. Ja’far Shodiq, Kalibening, Tingkir, 

Salatiga. Pemilihan lokasi penelitian di SMKN 3 

Salatiga karena selama ini belum pernah ada 

penelitian evaluasi tentang prakerin di SMKN 3 

Salatiga. Pertimbangan lainnya adalah karena 

jumlah peserta didik di SMKN 3 Salatiga cukup 

banyak tentunya tidak sedikit permasalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan prakerin sehingga perlu 

adanya evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan  selama 

5 bulan mulai Agustus 2017 sampai dengan 

Desember 2017. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

       Subyek penelitian merupakan pihak-pihak 

yang terlibat langsung dengan program prakerin 

sehingga diharapkan dapat memberikan informasi 

yang diperlukan. Subyek penelitian ditentukan 

berdasarkan pertimbangan yang rasional sehingga 

dapat memberikan informasi yang akurat dan 

terpercaya. Berdasarkan hal tersebut maka subjek 

penelitian ini meliputi kepala sekolah, waka 

kurikulum, ketua pokja prakerin, guru pembimbing, 

peserta didik, dan pihak industri yang menjadi mitra 

dalam program prakerin. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, 

dan observasi. 

 

3.4.1 Wawancara/Interview 

      Melalui wawancara akan diperoleh informasi 

yang lengkap, akurat dan terpercaya langsung dari 

sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sekolah, 

Waka Kurikulum, Ketua Pokja Prakerin, guru 

pembimbing, peserta prakerin, dan perwakilan 

DU/DI.  Metode wawancara dalam penelitian 

digunakan untuk menggali informasi antara lain visi 

dan misi, tujuan prakerin, kurikulum yang 

digunakan, strategi pelaksanaan, proses pelaksanaan 

dan informasi lainnya berkaitan pelaksanaan 

program prakerin di SMKN 3 Salatiga. 

 

3.4.2 Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara 

langsung mengenai informasi yang dibutuhkan. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk 

mengetahui gambaran umum lokasi penelitian. 
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3.4.3 Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan dengan membaca 

dokumen dan referensi yang berkaitan dengan 

kegiatan prakerin. Adapun dokumen yang dapat 

melengkapi data antara lain buku panduan prakerin, 

laporan peserta didik, catatan hasil monitoring, 

jurnal pelaksanaan prakerin dan nilai yang dicapai 

dari kegiatan prakerin. 

 

Tabel 3.1 

 Matrik teknik pengumpulan data 

 

No Data Sumber Data 

Teknik 
Pengump

ulan 
Data 

Instrumen 

   O W D  

1 1.Visi dan Misi  
2.Tujuan 

prakerin 
3.Kurikulum 

prakerin 
4.Kebutuhan 

dan peluang 
dalam 
pelaksanaan 
prakerin 

5.Peserta 
prakerin                             

Kepala 
Sekolah, waka 
kurikulum, 
ketua pokja 

prakerin, guru 
pembimbing, 
DU/DI, 
peserta 
prakerin 

√ √ √  Kurikulu
m 
tentang 
prakerin 

 Buku 
panduan 
penyelen
ggaraan 
prakerin 

 Panduan 
observasi 

 Pedoman  
wawancara 

2 1.Strategi 
pelaksanaan 
prakerin 

Kepala 
Sekolah, waka 
kurikulum, 

 √ √  Buku 
panduan 
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2.Prosedur 
penempatan 
peserta didik 

3.Penjadwalan 
program 
prakerin 

4.Pengelolaan 
anggaran 

ketua pokja 
prakerin, guru 
pembimbing, 
DU/DI, 
peserta 
prakerin 

penyelen
ggaraan 
prakerin 

 RAB 
prakerin 

 Inventari
sasi 

DU/DI 

 Daftar 
peserta 
prakerin 

 Panduan 
wawancar

a 

3 1.Identifikasi 
proses dan 
prosedur  
pelaksanaan  

2.Keterlaksana
an program 
prakerin 

3.Faktor-faktor 
pendukung 
dan 
penghambat  

Kepala 
Sekolah, waka 
kurikulum, 
ketua pokja 
prakerin, guru 
pembimbing, 
DU/DI, 
peserta 
prakerin 

 √ √ Catatan 
hasil 
monitoring 
Jurnal 
peserta 
prakerin 
Pedoman 
wawancara 

4 1. Hasil 
capaian: 

2. Manfaat 

3. Dampak  
4. Keberlanjut

an  
 

Kepala 
Sekolah, waka 
kurikulum, 

ketua pokja 
prakerin, guru 
pembimbing, 
DU/DI, 
peserta 
prakerin 

 √ √ Nilai 
laporan dan 
ujian 

prakerin 
peserta  
Pedoman 
wawancara 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) 

Koleksi data, (2) Reduksi Data, (3) Display Data, (4) 

Verifikasi/ Kesimpulan data. Pada tahap koleksi 

data, dilakukan pengumpulkan data yang diperoleh 

dari sumber yang dilakukan baik melalui wawancara 

maupun studi dokumentasi. Berikutnya setelah data 

terkumpul, dilakukan pemilahan data sesuai dengan 

kategori masing-masing. Setelah data dipilah 

berdasarkan kategorinya, tahap berikutnya display 

data yakni data disusun dan disajikan, kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

3.6 Langkah-langkah dan aspek yang dievaluasi 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan 

evaluasi model CIPP. Menurut Stufflebeaam 

(2007:326),  evaluasi context  dilakukan untuk 

menilai dan mengidentifikasi kebutuhan, masalah 

aset dan kesempatan untuk membantu pengambil 

keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta 

membantu dalam pengambilan tujuan, prioritas dan 

hasil.  Evaluasi input menilai alternatif pendekatan, 

rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan 



49 
 

biaya untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian 

tujuan. Evaluasi process menilai pelaksanaan 

rencana untuk membantu staf melaksanakan 

kegiatan, membantu pengguna menilai kinerja 

program, dan membuat penafsiran hasilnya. Evaluasi 

product mengidentifikasi dan menilai hasil capaian 

untuk membantu staf agar fokus pada hasil akhir 

serta mengukur keberhasilan upaya dalam 

memenuhi target yang ditetapkan. 

 

3.7 Triangulasi Data 

Salah satu faktor yang penting dalam 

penelitian kualitatif adalah keabsahan  data atau 

kepercayaan data, hal ini karena berkaitan erat 

dengan tanggung jawab ilmiah terhadap hasil 

temuan dalam penelitian. Moleong (2000:21) 

menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap dua data. 

Triangulasi dilakukan untuk mengecek 

kebenaran data dengan cara membanding data yang 

diperoleh dari sumber lain dengan metode yang 

berbeda.  
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Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi :  

1) Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan 

data yang diperoleh melalui beberapa sumber 

yang berbeda. Data diperoleh dari beberapa 

sumber yaitu: Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Ketua Pokja Prakerin, guru pembimbing, peserta 

prakerin, dan DU/DI. 

2) Triangulasi teknik, pengumpulan data tentang 

prakerin di SMK Negeri 3 Salatiga menggunakan 

beberapa metode yang berbeda yaitu wawancara,  

studi dokumentasi, dan observasi. Data yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dan 

disimpulkan sehingga diperoleh data yang 

dipercaya. 

 

 


