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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Setiap penelitian memerlukan data atau informasi dari 

sumber yang dapat dipercaya. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh dari 

populasi dan sampel yang telah ditentukan di lokasi penelitian tersebut. Data dan 

informasi digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji suatu 

hipotesis. 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dari responden. Lokasi penelitian yang dipilih 

penulis adalah lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain 

Indonesia Telkom (STISI TELKOM) yang beralamat di Kawasan Pendidikan 

Telkom Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu Bandung 40257. Telp: (022) 8888 

4024/25/26/27, fax: (022) 8888 4028, Email:info@stisitelkom.ac.id. 

Website:http://www.stisitelkom.ac.id. 

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena mudah dijangkau serta ingin 

mengetahui lebih jauh mengenai mata kuliah batik dan ikat celup yang dipelajari 

di Program Studi Kriya Tekstil dan Mode STISI TELKOM.  

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan sampel dalam penelitian merupakan obyek atau subyek yang 

sangat diperlukan, dengan adanya populasi dan sampel maka akan didapatkan 

sumber data untuk diteliti. Populasi menurut Sugiyono (2011:61) “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 
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Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Kriya 

Tekstil dan Mode STISI TELKOM angkatan 2009 dan 2010 yang telah mengikuti 

mata kuliah Batik dan Ikat Celup berjumlah 34 orang dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

No. Nama Kelas Jumlah 

1. Mahasiswa angkatan 2009 12 orang 

2. Mahasiswa angkatan 2010 22 orang 

Jumlah Populasi 34 orang 

 

 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Kriya Tekstil 

dan Mode STISI TELKOM angkatan 2009 dan 2010 yang berjumlah 34 orang. 

Keseluruhan anggotanya dijadikan sebagai sampel atau yang dinamakan dengan 

sampling jenuh, ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011:68) “Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.” 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah dalam 

mengumpulkan, mengorganisir, menganalisa, serta menginterpretasikan data. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, metode 

penelitian deskriptif menurut Pauline (2007:114) bahwa “Peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara 

jelas dan sistematis”. Metode penelitian deskriptif berfungsi untuk mengetahui 

dan menjelaskan karakteristik variabel-variabel dari sebuah situasi atau keadaan 

yang sedang berlangsung saat ini. Metode deskriptif bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, 

mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi yang sedang terjadi, dan 

membuat perbandingan atau evaluasi. 

 

Tabel 3.1 Populasi Peneltitian 

 

Sumber: Absensi Kelas Program Studi Kriya Tektil dan 

Mode, Juli 2011 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian sangat diperlukan untuk menghindari 

kesalah pahaman antara penulis dan pembaca. Adapun beberapa istilah yang harus 

dijelaskan dari judul penelitian “Manfaat Hasil Belajar Batik dan Ikat Celup 

sebagai Kesiapan menjadi Textile Designer” antara lain: 

1. Manfaat Hasil Belajar Batik dan Ikat Celup 

a.  Manfaat diartikan sebagai guna atau faedah. (Surayin, 2011:288) 

b. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah  ia 

menerima pengalaman belajarnya.” (Nana Sudjana,2011:22) 

c. Batik dan Ikat Celup adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa Program Studi Kriya dan Tekstil Mode STISI TELKOM yang 

mempelajari mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan 

desain motif batik dan ikat celup serta pembuatan motif tekstil dengan teknik 

batik dan ikat celup. 

Definisi operasional dari manfaat hasil belajar batik dan ikat celup dalam 

penelitian ini mengacu pada pengertian yang telah dikemukakan di atas, adalah 

faedah dari kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah 

batik dan ikat celup yang diaplikasikan sebagai latihan keterampilan untuk 

menyiapkan mahasiswa memiliki keahlian dalam mengembangkan desain motif 

batik dan membuat batik. 

 

2. Kesiapan Menjadi Textile Designer 

a. Kesiapan merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberi respons atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi. (Slameto, 2010:113) 

b. Textile designers are creating the patterns or motifs which adorn materials, 

such as geometric prints, floral prints or polka dots. (Ann Li, www.ehow.com, 

2010: Jobs For Textile Designer). Kutipan tersebut menjelaskan bahwa textile 

designer adalah seseorang yang ahli dalam mendesain pola motif tekstil seperti 

motif geometris, motif organis atau polkadot yang nantinya dicetak pada 

seluruh permukaan kain. 
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Definisi operasional dari kesiapan menjadi textile designer dalam penelitian 

ini mengacu pada pengertian yang telah dikemukakan di atas, adalah keseluruhan 

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk menjadi seseorang yang ahli  

dalam mendesain motif tekstil salah satuya motif etnik khususnya motif batik. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Prinsip dalam meneliti, adalah melakukan pengukuran dengan 

menggunakan alat ukur berupa instrument penelitian. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner (angket), seperti yang 

diungkapkan oleh Riduwan (2007:25).”Angket (Questionnaire) adalah daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons 

(responden) sesuai dengan permintaan pengguna.” Kuesioner ini diisi oleh 

mahasiswa Program Studi Kriya Tekstil dan Mode  STISI TELKOM angkatan 

2009 dan 2010.  

Angket dalam penelitian ini dibuat untuk mendapatkan data dari responden 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui manfaat hasil belajar 

batik dan ikat celup sebagai kesiapan menjadi textile designer. Angket disebar 

pada mahasiswa Program Studi Kriya Tekstil dan Mode STISI TELKOM 

angkatan 2009 dan 2010 mengenai tahapan-tahapan proses belajar batik dan ikat 

celup yang meliputi rancana belajar, tujuan penelitian mencakup aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta kesiapan menjadi textile designer.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam 

penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Alat pengumpulan data 

yang tepat memungkinkan memperoleh data yang obyektif. Alat pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Jenis angket yang 

digunakan yaitu angket tertutup, angket tertutup atau angket berstruktur adalah 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta 

untuk memilih salah satu atau lebih dari jawaban yang sesuai dengan karakteristik 

dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Angket yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah daftar pertanyaan yang dibuat 

dalam bentuk pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada mahasiswa mengenai 

manfaat hasil belajar batik dan ikat celup sebagai kesiapan menjadi textile 

designer.  

Angket yang telah selesai dibuat kemudian diperbanyak dan dibagikan 

kepada seluruh responden untuk di isi. Angket yang sudah di isi kemudian 

dikumpulkan kembali untuk diolah. Setelah dikumpulkan kembali maka dilakukan 

verifikasi data. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan angket 

serta menghitung jumlah jawaban dari angket yang telah di isi.  

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara menjabarkan hasil perhitungan prosentasi jawaban masing-masing item sesuai 

jawaban yang terkumpul. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam 

pengolahan data ini adalah : 

1) Tabulasi Data 

Tabulasi data bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai frekuensi 

tiap item option dalam tiap item sehingga terlihat jelas setiap frekuensi jawaban 

responden. Didalam pengisian angket, responden dapat menjawab lebih dari satu 

jawaban sehingga jumlah frekuensi jawaban bervariasi. 

2) Prosentase Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistic 

sederhana yang menghitung prosentase jawaban responden dengan tujuan untuk 

melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban angket yang diberikan 

responden karena jumlah jawaban responden pada setiap item berbeda. Penelitian 

kependidikan sebagaimana penelitian sosial yang lain memanfaatkan tabel 

persentase untuk mengolah data dan memperoleh persentase dari suatu nilai.  
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Rumus yang digunakan mengacu pada pendapat Anas Sudjiono (2003:43): 

 

      
 

 
         

 

 

 

 

 

 

3) Penafsiran Data 

Penafsiran data dilakukan untuk memperoleh data yang jelas dari setiap 

jawaban pada pertanyaan yang telah diajukan. Data yang telah dipersentasekan 

kemudian dianalisis dan ditafsirkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

p : angka persentase 

f : frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

n : Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100 % : bilangan tetap 

100%  = seluruhnya 

76%-99% = sebagian besar 

51%-75% = lebih dari setengahnya 

50%  = setengahnya 

26%-49% = kurang dari setengahnya 

1%-25% = sebagian kecil 

0%  = tidak seorangpun 


