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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel  Penelitian 

 Setiap penelitian membutuhkan data dan informasi yang akurat dari 

sumber-sumber yang terpercaya. Semua data dan informasi tersebut haruslah 

sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat menjawab masalah penelitian 

dan menganalisis pertanyaan, dengan demikian maka diharapkan tujuan 

penelitianpun dapat tercapai dengan baik. Data atau informasi yang dibutuhkan 

tersebut dapat diperoleh dari populasi dan sampel pada lokasi tertentu. 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Program Studi Pendidikan 

Tata Busana Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), yang beralamatkan di Jl.Dr.Setiabudhi No.229 No.telp 022-2013163 

Bandung 40154. 

2. Populasi Penelitian 

 Populasi merupakan kumpulan dari semua objek penelitian yang memiliki 

karakteristik yang sama dan berada pada lokasi yang sama. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu 45 produk hasil praktik Adibusana yang dibuat oleh 

mahasiswa Konsentrasi Manajemen Butik Program Studi Pendidikan Tata Busana 

Jurusan PKK FPTK UPI angkatan 2009 dan 2010. 

3. Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan bagian tertentu dari populasi yang ditentukan peneliti 

untuk dijadikan objek penelitian. Sampel penelitian dapat diambil sebagian 

ataupun seluruh bagian populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sejumlah dengan populasi. Teknik sampling seperti ini disebut sampel total/jenuh. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu 45 produk hasil praktik Adibusana yang telah 

dibuat oleh mahasiswa Konsentrasi Manajemen Butik Program Studi Pendidikan 

Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI angkatan 2009 dan 2010.  
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B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif pada 

penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah yang ada pada masa sekarang 

dengan menganalisis data mengenai kualitas hasil praktik Adibusana pada mata 

kuliah Adibusana. 

 

C. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman 

penafsiran antara penulis dan pembaca mengenai istilah-istilah yang terdapat pada 

judul penelitian ini, oleh karena itu penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang 

terdapat pada judul “ANALISIS KUALITAS HASIL PRAKTIK ADIBUSANA 

PADA MATA KULIAH ADIBUSANA” seperti berikut ini: 

1. Analisis menurut Saliman dan Sudarsono (1993:20) yaitu “Serangkaian 

perbuatan meneliti atau mengupas atau menguraikan secara mendalam” 

sedangkan menurut Hartono (1992:7) “Analisis yaitu kupasan, uraian.”   

2.  Kualitas menurut Abdul Chaer (2010:135) yaitu “Derajat/tingkat kepandaian 

(kemampuan), derajat mutu.” Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tingkat baik buruknya teknik jahit dan penyelesaian pada hasil praktik 

Adibusana. 

3.   Hasil   menurut  Dendy  Sugono  (ed)  dalam Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  

      (KBBI) Edisi Keempat (2008:486) adalah “Sesuatu yang diadakan (dibuat, 

dijadikan, dsb) oleh usaha.” Sedangkan Praktik menurut Dendy Sugono (ed) 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat (2008:1098) 

adalah “Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.” Jadi hasil 

praktik merupakan sesuatu yang dibuat sebagai usaha realisasi dari teori yang 

telah dipelajari. Hasil praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

produk Adibusana yang dibuat oleh setiap mahasiswa Konsentrasi Manajemen 

Butik Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI 

angkatan 2009 dan 2010 dengan model yang berbeda-beda.  
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d.   Adibusana menurut Irma Hardisurya dkk (2011:13) yaitu sebagai berikut: 

Adibusana merupakan busana adiluhung dengan desain orisinal atas 

pesanan pelanggan, dibuat secara eksklusif dengan kriteria khusus, bahan 

bermutu prima, teknik pembuatan pola menggunakan patung (pattern 

draping), dibuat baju contohnya (toile), dilakukan pengepasan, proses 

pengerjaan 80-90% dengan tangan dengan ketelitian terhadap setiap detail, 

tampak apik di bagian luar maupun dalam busana. 

 

 Definisi operasional dari judul Analisis Kualitas Hasil Praktik Adibusana 

pada Mata Kuliah Adibusana mengacu pada pengertian yang telah dikemukakan 

di atas yaitu penelitian secara mendalam untuk mengukur tingkat baik buruknya 

produk busana hasil praktik Adibusana ditinjau dari teknik jahit dan teknik 

penyelesaiannya yang dibuat oleh mahasiswa Konsentrasi Manajemen Butik 

Program studi Pendidikan Tata Busana Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) FPTK UPI pada mata kuliah Adibusana yang ditempuhnya pada 

semester enam. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data mengacu pada cara apa yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang diperlukan guna diteliti. Kaitannya dengan hal tersebut dan 

melihat konsep analisis penelitian ini, maka data yang diperlukan diperoleh 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Studi 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber bukan manusia 

(non human resources). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi 

dokumentasi berupa karya-karya monumental seseorang. Dokumen karya 

monumental dalam penelitian ini berupa busana hasil praktik Adibusana.  

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam melakukan penelitian. Instrumen harus dapat 

mengukur/menilai secara objektif, dengan pengertian lain bahwa nilai/informasi 

yang diberikan individu tidak dipengaruhi oleh orang yang menilai. Instrumen 



47 
 

Andri Haerudin, 2014 
Analisis Kualitas Hasil Praktik Adibusana Pada Mata Kuliah Adibusana 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penelitian dalam penelitian ini berupa format penilaian yang memuat beberapa 

idikator yang telah ditentukan untuk menilai kualitas teknik jahit dan penyelesaian 

busana hasil praktik Adibusana. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data baru bisa dilakukan setelah peneliti berhasil 

mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitiannya. Teknik 

pengolahan data mengacu pada cara untuk mengolah data yang telah terkumpul 

dengan menjabarkan perhitungan prosentase dan penyebaran frekuensi jawaban. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

 

1. Verifikasi Data 

 Verifikasi data merupakan tahap awal dari pengolahan data, dimana pada 

tahap ini peneliti memeriksa seluruh isi kelengkapan data yang telah terkumpul 

secara teliti untuk kemudian dapat diolah lebih lanjut lagi. 

2. Tabulasi Data 

 Tahap kedua yang dilakukan untuk mengolah data yaitu tabulasi data. 

Tabulasi data dilakukan untuk mempertegas data sesuai dengan yang telah 

ditempatkan dengan pengklasifikasian jawaban berupa proses pentabulasian. 

3. Presentasi Data 

 Tahap ketiga yang dilakukan setelah tabulasi data yaitu presentasi data. 

Presentasi data merupakan perhitungan yang digunakan untuk melihat besar 

kecilnya frekuasi jawaban. Rumus presentasi data yang digunakan dalam 

penelitian ini, mengutip pendapat dari Anas Sudijono (2011:43) yaitu: 

 

 

 

Keterangan: 

P : Angka persentase 

f  : Frekuensi yang sedang dicari presentasenya. 

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

 



48 
 

Andri Haerudin, 2014 
Analisis Kualitas Hasil Praktik Adibusana Pada Mata Kuliah Adibusana 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Penafsiran Data 

 Tahap terakhir dalam pengolahan data yang dilakukan setelah 

mempresentasikan data yaitu penafsiran data. Data yang telah dianalisis 

selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan batasan-batasan sebagai berikut: 

100%  = Seluruhnya 

76% - 99% = Sebagian besar 

51% - 75% = Lebih dari setengahnya 

50%  = Setengahnya 

26% - 49% = Kurang dari setengahnya 

1% - 25% = Sebagian kecil 

0%  = Tak seorangpun 

 

 


