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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 5 Bandung yang beralamat 

di Jalan Bojong Koneng No. 37 A Bandung. 

 

2. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat-sifatnya. Menurut Sugiyono (2013 : 80), “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sesuai dengan lingkup penelitian, populasi atau wilayah data yang 

menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas XI bidang keahlian teknik 

gambar bangunan SMK N 5 Bandung sejumlah 197 orang. 

 

3. Sampel 

Sampel ialah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik 

yang sama dengan populasi itu atau sampel dapat juga merupakan populasi 

itu sendiri. Dalam pengambilan sampel, penulis mengambil teori dari 

Arikunto yang dikutip Nurcahya (2006 : 43) yakni apabila jumlah 

subjeknya besar (lebih dari 100), dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih. Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah 

siswa bidang keahlian teknik gambar bangunan SMK N 5 Bandung 

sejumlah 197 orang. Pada penelitian ini metode penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik Random Sampling. Pada teknik ini, semua 

anggota dalam populasi mempunyai probabilitas atau kesempatan yang 
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sama untuk dipilih menjadi sampel.  

 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

NO. KELAS POPULASI SAMPEL 

1. XI TGB 1 38 Orang 38 x 25% = 9,5 ≈ 10 Orang 

2. XI TGB 2 40 Orang 40 x 25% = 10 ≈ 10 Orang 

3. XI TGB 3 40 Orang 40 x 25% = 10 ≈ 10 Orang 

4. XI TGB 4 39 Orang 39 x 25% = 10 ≈ 10 Orang 

5. XI TGB 5 40 Orang 40 x 25% = 10 ≈ 10 Orang 

JUMLAH 197 Orang 197 x 25% = 49,25 ≈ 50 Orang 

 

B. Metode Penelitian 

Untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu 

metode yang sistematis, dengan harapan dapat menentukan teknik 

pengumpulan data yang relevan dalam pemecahan masalah. Hal itu sesuai 

dengan Sugiyono (2013 : 1) yang mengatakan bahwa ”Secara umum metode 

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Ada beberapa metode pendekatan yang biasa digunakan dalam 

pemecahan masalah dalam penulisan. Arikunto (2006 : 80) berpendapat 

bahwa: ”Pada dasarnya metode pendekatan dalam penelitian terbagi dalam 

tiga golongan, yaitu : pendekatan deskriptif, historis, dan eksperimental”. 

Senada dengan itu, Suprian AS. Dalam Nurgaeni (2003 : 48) membagi 

penelitian menjadi 5 golongan, yaitu :  

1. Penelitian historis sejarah, yaitu penelitian yang bertujuan 

mengungkap kembali fakta dan peristiwa masa lalu. 

2. Penelitian eksploratif atau penelitian pengajaran. 

3. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 

pada saat-saat sekarang. 
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4. Penelitian ex post facto, meneliti hubungan-hubungan atau 

korelasional mengenai hal-hal yang terjadi. 

5. Penelitian eksperiman, yaitu mengungkapkan hubungan dua 

variabel atau lebih atau mencari pengaruh variabel terhadap 

variabel lainnya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan mengenai faktor-

faktor yang menghambat dan kesulitan siswa dalam penyelesaian tugas 

gambar teknik di SMK N 5 Bandung. 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka metode penelitian 

deskriptif dirasakan relevan dengan masalah yang diteliti, karena metode 

deskriptif merupakan metode penelitian yang tertuju pada memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang dengan langkah yang 

ditempuh mulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data dan 

membuat suatu kesimpulan. 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan 

pencatatan dan penganalisisan data hasil penelitian secara eksak dengan 

menggunakan perhitungan statistik. 

Sugiyono (2013 : 7) juga mengatakan bahwa : 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini 

sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai 

metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode 

postivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 

sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional,dan 

sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, kaena dengan 

metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. 

Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Dengan menggukaan metode ini, penulis berusaha untuk memperoleh 

gambaran tentang faktor-faktor yang menghambat dan kesulitan siswa dalam 

penyelesaian tugas gambar di SMK N 5 Bandung. 
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C. Prosedur Penelitian 

Prosedur 

penelitian digunakan untuk 

memberikan arahan dan alur dari 

penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun prosedur penelitian 

pada penelitian ini ditampilkan 

pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan informasi. Instrumen 

penelitian digunakan sebagai alat bantu di dalam melaksanakan penelitian dan 

untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. 

Merumuskan Masalah 

Kesimpulan 

Mengumpulkan data 

Membuat instrumen 

Menenetukan bahan yang relevan 

Menganalisis dan mengolah data 
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Menurut Arikunto (2006 : 160) menjelaskan bahwa: “Instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematik sehingga lebih mudah 

diolah.” 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Angket 

Angket digunakan untuk memperoleh data empirik tentang faktor-

faktor yang menghambat dan kesulitan siswa dalam penyelesaian tugas 

gambar teknik. Angket ini dibuat berdasarkan kisi-kisi instrument 

penelitian yang telah ditentukan. Instrument penelitian ini disusun dalam 

bentuk skala likert dengan lima pilihan alternative jawaban. Jawaban 

setiap item instrumen yang digunakan skala Likert mempunyai gradasi 

yang sangat positif sampai sangat negatif. Dalam penelitian ini butir-butir 

skala sikap yang digunakan antara lain yaitu: sangat setuju (SS), setuju 

(S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Adapun pertimbangan penggunan angket model skala likert antara lain : 

a. Skala likert memiliki tingkat ketepatan tinggi dalam mengurutkan 

manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu. 

b. Skala likert sangat luas dan lebih fleksibel dari teknik pengumpulan 

lainnya. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah usaha unuk mengumpulkan 

data/informasi yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya 

dengan masalah dan variabel yang diteliti baik dari buku, majalah, jurnal 

dokumen serta literatur dan bahan bacaan lainnya. 

3. Dokumentasi 
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Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang 

bersumber pada tulisan (dokumen). Teknik ini diperlukan untuk 

memperoleh data yang pasti  dan tidak dapat diperoleh dengan metode 

lainnya. Metode ini dipakai untuk mempelajari berbagai dokumen yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas terstruktur Gambar Teknik di 

Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK N 5 Bandung seperti 

dokumentasi nilai, jumlah siswa dan lainnya. 

E. Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas Angket 

Uji Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

kemampuan dalam mengukur apa yang akan diukur. Untuk menguji 

tingkat validitas alat ukur ini digunakan rumus korelasi product moment 

yang dikemukakan oleh pearson :  

rxy = 
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Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi butir 

x = jumlah skor tiap item yang diperoleh responden uji coba 

y = jumlah skor total item yang diperoleh responden uji coba 

n = jumlah responden uji coba 

 (Riduwan, 2013 : 98) 

Menurut Sugiyono (2013 : 126) analisis faktor dilakukan dengan 

cara mengkolerasikan jumlah faktor dengan skor total. Bila kolerasi tiap 

faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut 

merupakan construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang 

baik. 

Membandingkan dengan r kritis sebesar 0,3.  

Apabila hasil xyr
 
≥ 0,3 item valid 
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Apabila hasil xyr
 
< 0,3 item tidak valid 

 Setelah dilakukan uji coba angket penelitian, maka diketahui 

beberapa item soal yang tidak valid. Item-item yang tidak valid tersebut 

dibuang dengan memperhatikan pada setiap indikator masih terdapat item 

pertanyaan untuk mengukur indikator tersebut. Kemudian dibuat 

instrumen penelitian yang baru yang terdiri dari item-item soal yang valid. 

Selanjutnya  instrumen penelitian disebar kepada responden yang 

jumlahnya sesuai dengan sampel penelitian yang diambil. 

 Pernyataan yang diajukan sebanyak 42 item yang diuji cobakan 

pada 17 responden (siswa) yang diambil secara acak. Sugiyono (2013 : 74) 

menyatakan untuk penelitian yang sederhana maka jumlah anggota sampel 

masing-masing 10-20 responden. Dari hasil uji validitas terdapat 3 item 

pernyataan yang tidak valid, yaitu item pernyataan nomor 17, 25 dan 26. 

(Lampiran 1.3).  

 

 

2. Uji Reliabilitas Angket 

Untuk menguji data angket agar diketahui data yang diteliti 

reliabel, dalam penelitian ini digunakan rumus alfa cronbach. Pengujian 

dengan alfa cronbach dilakukan untuk jenis data interval yang salah 

satunya berupa angket.  

   
 

     
{  

   
 

   
} 

Sugiyono (2013, hlm. 365)  

Dimana : 

k      = mean kuadrat antara subyek 

∑ si
2
   = mean kuadrat kesalahan 

st
2
      = varians total 

 

Rumus untuk varians total dan varians item: 
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Dimana : 

Jki   = jumlah kuadrat seluruh skor item 

Jks  = jumlah kuadrat subjek 

 

 Hasil perhitungan koefisien seluruh item yang dinyatakan 

dengan rll tersebut dibandingkan dengan derajat reliabilitas evaluasi 

dengan tolak ukur taraf kepercayaan 95%. Kriteria rhitung > rtabel sebagai 

pedoman untuk penafsirannya adalah : 

r ll    < 0,199 : Reliabilitas sangat rendah  

0,20 – 0,399 : Reliabilitas rendah 

0,40 – 0,599 : Reliabilitas sedang  

0,60 – 0,799 : Reliabilitas kuat 

0,80 – 1,00     : Reliabilitas sangat kuat      

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh r hitung = 0,9546 dengan 

demikian maka instrumen dinyatakan reliabel dengan kriteria sangat kuat. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Kecenderungan 

Perhitungan uji kecenderungan dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan suatu data berdasarkan kriteria melalui skala penilaian 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah perhitungan uji 

kecenderungan sebagai berikut: 

a. Menghitung rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing 

variabel dan sub variabel. 

b. Menentukan skala skor mentah  

> ̅+1,5.SD   Kriteria : Sangat Baik 
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 ̅ + 1,5.SD > X  ̅+0,5.SD Kriteria : Baik 

 ̅ +0,5.SD > X  ̅-0,5.SD Kriteria : cukup baik 

 ̅ -0,5.SD > X  ̅-0,5.SD Kriteria : kurang baik 

    ̅-1,5.SD   Kriteria : sangat rendah 

  (Suprian, 2005 : 82) 

c. Menentukan frekuensi dan membuat persentase untuk menafsirkan 

data kecenderungan variabel dan sub variabel. 

Untuk keperluan analisis mengenai kesulitan siswa dalam 

penyelesaian tugas gambar teknik di SMK N 5 Bandung maka kriteria 

kecenderungan di atas disesuaikan menjadi sebagai berikut: 

> ̅+1,5.SD   Kriteria : Sangat Rendah 

 ̅ + 1,5.SD > X  ̅+0,5.SD Kriteria : Rendah 

 ̅ +0,5.SD > X  ̅-0,5.SD Kriteria : Sedang 

 ̅ -0,5.SD > X  ̅-0,5.SD Kriteria : Tinggi 

    ̅-1,5.SD   Kriteria : Sangat Tinggi 

 

2. Statistik Deskriptif 

 Statistik dekriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari 

data yang telah terkumpul berdasarkan jawaban responden. Pengolahan 

data yang digunakan yaitu dengan menggunakan frekuensi jawaban 

sesuai dengan kriteria jawaban yang telah dikemukakan oleh responden 

yang kemudian dicari presentasenya. Penyajian data yang telah 

terkumpul dibahas secara deskriptif dengan menggunakan tabel 

frekuensi. Untuk mengetahui persentase perolehan skor, digunakan 

perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P  : Persentase jawaban 

fn  : jumlah skor yang muncul 

N  : jumlah skor total / skor ideal 

(Sudjana, 2002 : 209) 


