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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian guna 

memperoleh data yang berasal dari responden. Lokasi penelitian yang dipilih adalah 

SMK Negeri 9 Bandung di Jl. Soekarno-Hatta KM.10 Bandung, dengan alasan bahwa 

lokasi penelitian tersebut merupakan sekolah menengah kejuruan dengan beberapa 

program keahlian didalamnya. Salah satu program keahliannya adalah program 

keahlian di bidang tata kecantikan, khususnya tata kecantikan kulit dan hal itu 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, sehingga diharapkan 

penulis memperoleh efektivitas dalam mengumpulkan data penelitian. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Setiap penelitian memerlukan data atau informasi dari sumber-sumber yang 

dapat dipercaya, agar data dan informasi tersebut digunakan untuk menjawab tujuan 

penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Data diperoleh dari sejumlah lokasi, 

populasi dan sampel penelitian. 

a. Populasi  

Populasi menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2007:250-251) dapat dibedakan 

antara populasi umum, populasi target dan populasi terukur.  

Populasi umum adalah seluruh subjek penelitian. Populasi target adalah 

populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Populasi 

terukur adalah populasi yang secara riil dijadikan dasar dalam penentuan sampel 

dan secara langsung menjadi lingkup sasaran keberlakuan kesimpulan.  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik tingkat I semester 1 tata 

kecantikan kulit di SMK Negeri 9 Bandung, yang telah mengikuti mata diklat 

perawatan tangan dan mewarnai kuku berjumlah 30 orang. 

b. Sampel 
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Menurut Sugiyono (2012:118) ”Sampel ialah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sampel total atau sampling jenuh, seperti yang dikemukakan oleh pendapat 

Sugiyono (2012:124) yaitu “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Sampel dalam penelitian ini 

adalah peserta didik tingkat I Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 9 

Bandung yang telah mengikuti mata diklat perawatan tangan dan mewarnai kuku yang 

terdiri dari 30 orang. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Umar (2005:89) adalah “semua proses yang diperlukan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Tahapan-tahapan desain penelitian 

meliputi : 

1. Memilih masalah penelitian. 

2. Studi Pendahuluan yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan dan 

mempelajari literatur-literatur yang menjadi acuan untuk pembuatan outline 

penelitian. 

3. Merumuskan masalah penelitian. 

4. Merumuskan pertanyaan penelitian. 

5. Memilih pendekatan penelitian. 

6. Menentukan variabel dan menentukan sumber data penelitian. 

7. Menentukan dan menyusun instrument penelitian, alat yang digunakan untuk 

menentukan dan menyusun instrumen ini yaitu berupa angket. 

8. Mengumpulkan data penelitian, yaitu dengan cara menyebarkan angket. 

9. Analisis data penelitian, terdiri dari: 

a. Persiapan, yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, mengecek 

kelengkapan data/memeriksa isi instrumen pengumpulan data, dan mengecek isian 

data. 

b. Tabulasi, yaitu memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor, dan 

memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. 
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c. Penerapan data sesuai dengan penelitian, yaitu dengan menggunakan rumus yang 

dapat digunakan untuk mengolah data. 

10. Menarik kesimpulan, implikasai dan rekomendasi. 

11. Menulis laporan. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena 

pendekatan dan metode penelitian dapat memacu peneliti dalam melakukan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian adalah: 

”Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan”. 

 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriftif. 

Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2012:15), menyebutkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah:  

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sapmel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianngulasi (gabungan) analisis, data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:54), metode deskriftif adalah:  

Suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriftif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh jawaban atas masalah yang ada pada masa sekarang yang menggunakan, 

menyusun, menjelaskan dan menganalisis data mengenai manfaat hasil belajar nail art 
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sebagai kesiapan menjadi nail stylist pada peserta didik tingkat I Program Keahlian 

Tata Kecantikan Kulit SMK Negeri 9 Bandung. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 

antara pembaca dengan penulis mengenai beberapa istilah dalam judul penelitian. 

Istilah-istilah yang perlu mendapatkan penjelasan sebagai berikut: 

1. Manfaat hasil belajar nail art. 

a. Manfaat menurut W.J.S Poerwadarminta (2008:912) adalah “guna atau faedah 

suatu hal”. 

b. Hasil belajar menurut Nana Sudjana (2009:22) adalah “kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya”. 

c. Nail art menurut Nathalia Karakhati (2010:5) yaitu seni melukis kuku.  

 

Merias kuku (nail art) terdapat pada standar kompetensi perawatan tangan dan 

mewarnai kuku, merupakan salah satu mata diklat program produktif keahlian tata 

kecantikan kulit. Mata diklat perawatan tangan dan mewarnai kuku disajikan 

dalam bentuk teori dan praktek. Materi teori meliputi konsep dasar, diagnosis 

tangan dan kuku, pengetahuan alat, bahan dan kosmetika serta prosedur 

penanganan keadaan darurat sesuai dengan prinsip keselamatan kerja. Materi 

pembelajaran meliputi pelaksanaan kegiataan  perawatan tangan dan mewarnai 

kuku. (Silabus pembelajaran perawatan tangan dan mewarnai kuku, 2011-2012) 

 

Pengertian hasil belajar merias kuku (nail art) yang dimaksud dalam penelitian 

ini sesuai dengan pengertian di atas yaitu perubahan tingkah laku penguasaan 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik dalam melakukan 

perawatan tangan dan merias  kuku (nail art) mulai dari proses hingga pelaksanaanya. 

2. Kesiapan menjadi nail stylist. 

a. Kesiapan menurut Slameto (2010:113) adalah “keseluruhan kondisi seseorang 

yang membuatnya siap untuk memberikan respon/jawaban dalam cara tertentu 

terhadap suatu situasi”. 

b. Nail stylist menurut kamus bahasa Inggris  Phoenix Pocket Dictionary (2007:188) 

yaitu “orang yang memperhatikan gaya”. Jadi nail stylist adalah seseorang yang 
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memperhatikan perkembangan merias kuku (nail art) serta mampu dalam 

menciptakan riasan kuku yang menarik sesuai dengan tern atau gaya yang sedang 

berkembang sekarang. 

 

Pengertian kesiapan menjadi nail stylist yang dimaksud dalam penelitian ini 

sesuai dengan pendapat di atas berarti keseluruhan kondisi peserta didik yang 

memiliki kesiapan untuk menjadi seseorang yang ahli dalam bidang tata kecantikan, 

khususnya dalam merias kuku (nail art) sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat 

ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, 

seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:199) “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.” 

Angket dalam penelitian  ini digunakan untuk mendapat data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk mengetahui 

manfaat hasil belajar nail art sebagai kesiapan menjadi nail stylist di SMK Negeri 9 

Bandung.  

 

F. Alat Pengumpulan Data Penelitian 

Alat pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang diperlukan. Alat 

pengumpulan data yang tepat memungkinkan memperoleh data yang obyektif. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah daftar pertanyaan yang dibuat dalam 

bentuk pertanyaan tertulis, untuk mengumpulkan data mengenai manfaat nail art 

sebagai kesiapan menjadi nail stylist. Angket ini ditujukan kepada peserta didik 

tingkat I Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit SMKN 9 Bandung. 
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G. Teknik Pengolahan Data Penelitian 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase, 

yaitu persentase dari angket yang dijawab atau direspon oleh responden. Pengolahan 

data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyeleksi data yaitu pemeriksaan atau pengecekan terhadap kemungkinan 

adanya kesalahan dalam daftar pertanyaan. 

2. Penyebaran dan pengumpulan instrument. 

Angket yang telah selesai dibuat dan diperbanyak dibagikan kepada seluruh 

responden untuk dikerjakan. Penyebaran dari angket akan diperoleh data untuk 

penelitian. 

3. Verifikasi data 

Angket yang telah diisi dengan lengkap oleh responden pada tiap item sesuai 

dengan pedoman jawaban angket dikumpulkan kembali. 

4. Mentabulasi data yaitu proses pengelompokkan data dengan cara 

menjumlahkannya kemudian memasukkan data ke dalam tabel-tabel, sehingga 

data diketahui frekuensinya. 

5. Menganalisis data yaitu proses analisis data dengan menggunakan uji statistik 

yang bertujuan untuk menginterprestasikan data supaya diperoleh kesimpulan. 

6. Prosentase data 

Prosentase data merupakan perhitungan yang digunakan untuk melihat besar 

kecilnya frekuensi jawaban angket yang diberikan responden, karena jumlah 

jawaban responden tiap item bebeda. Rumus yang digunakan untuk mencapai 

prosentase mengutip pendapat Anas Sudjiono (2003:43) yaitu:  

 

 

 

Keterangan :   

   

P  : angka persentase  

f  : frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

 

P = 
 

 
 x 100 % 
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 n  : Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100%  : bilangan tetap 

 

7. Penafsiran data 

Penafsiran data pada penelitian ini dibagi menjadi dua kriteria, yaitu:  

1) Jawaban dari pertanyaan angket yang boleh dijawab hanya satu kemungkinan 

jawaban, sehingga jumlah frekuensi jawaban sama dengan jumlah responden. 

2) Jawaban responden dari pertanyaan yang yang boleh dijawab dari satu jawaban, 

sehingga menunjukan frekuensi jawaban responden yang bervariasi. 

Penafsiran data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

terhadap pertanyaan yang diajukan. Kriteria  penafsiran data dalam penelitian ini 

berpedoman pada batasan yang dikemukakan oleh Mohamad Ali (2010:187), 

yaitu: 

100%  : Seluruhnya 

76%-99% : Sebagian besar 

51%-75% : Lebih dari setengahnya 

50%  : Setengahnya 

26%-49% : Kurang dari setengahnya 

1%-25% : Sebagian kecil 

0%  : Tidak seorang pun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


