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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian  

Setiap penelitian memerlukan data atau informasi dari sumber-sumber 

yang dapat dipercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian atau menganalisis pertanyaan. Data dapat diperoleh dari jumlah sampel 

dan populasi penelitian. 

1. Lokasi 

Penelitian penelitian ini bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia 

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Jurusan Pendidikan Tata Busana 

yang beralamat di Jll. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung Jawa Barat.  

2. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah produk setelan jas yang dibuat oleh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana 2010, sebanyak 47 produk. 

3. Sampel 

Sampel merupakan bagian tertentu dari populasi yang ditentukan peneliti untuk 

dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sampel total/jenuh yaitu 47 tugas produk setelan jas yang telah dibuat oleh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana, PKK FPTK UPI angkatan 

2010. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara berpikir dan berbuat yang 

dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu 

tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan tingkat 

keberhasilan yang telah dicapai dalam pembelajaran Busana Tailoring melalui  

Analisis Kualitas Tugas Produk Setelan Jas pada Mata Kuliah Busana Tailoring. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik 

yaitu metode yang menekankan kepada usaha memperoleh informasi mengenai 

status atau gejala pada saat penelitian, memberikan gambaran-gambaran terhadap 

fenomena-fenomena, juga lebih jauh menerangkan hubungan, pengujian hipotesis 

serta mendapatkan makna dari implikasi suatu masalah yang di inginkan.  

Penggunaan Metode deskriptif pada penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan jawaban atau informasi yang aktual mengenai analisis kualitas tugas 

produk setelan jas pada mata kuliah Busana Tailoring. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari terjadi 

kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam menafsirkan istilah yang 

terdapat di dalam judul penelitian, khususnya istilah yang digunakan dalam judul 

skripsi “Analisis Kualitas Tugas Produk Setelan Jas pada Mata Kuliah Busana 

Tailoring”. 

Analisis  

 Analisis sebagaimana dikemukakan oleh Saliman dan  Sudarsono (1993: 

20) bahwa analisis adalah “Serangkaian perbuatan meneliti atau mengupas atau 

menguraikan secara mendalam”. 

 

Kualitas 

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

kepandaian (kemampuan), derajat mutu. 

 

Tugas  

Tugas menurut KBBI (2008:1237) yaitu “yang wajib dikerjakan atau 

ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang”. 

 

Produk  
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Produk menurut KBBI (KBBI, 2008:1103) merupakan “hasil ; hasil 

kerja”. 

 

 

 

Setelan Jas 

Setelan jas adalah merupakan busana resmi dikenakan pria untuk 

menghadiri acara yang bersifat formal yang terdiri atas jas dan pantalon yang  

dibuat dari kain dan warna yang sama.   

Definisi operasional dari judul Analisis Kualitas Tugas Produk Setelan 

Jas Pada mata Kuliah Busana Tailoring mengacu pada pengertian yang telah 

dikemukakan di atas yaitu serangkaian penelitian secara mendalam untuk 

mengukur derajat mutu hasil kerja menjahit dan menyelesaikan setelan jas berupa 

jas dan pantalon yang dibuat oleh mahasiswa pada mata kuliah Busana Tailoring 

di  Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data 

diperlukan untuk memperoleh data yang mampu menjawab rumusan masalah 

penelitian dan dapat dijadikan landasan untuk pengambilan kesimpulan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman penilaian 

kualitas terhadap  tugas  produk setelan jas. 

Pedoman penilaian dibuat untuk memperoleh data tentang kualitas tugas 

produk setelan jas berdasarkan kriteria tertentu. Analisis tugas merupakan salah 

satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah 

Busana Tailoring. Menganalisis tugas berarti menilai kualitas suatu produk yang 

dibuat oleh mahasiswa. Proses penilaian adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis meliputi perencanaan penilaian, skala penilaian, dan 
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pelaksanaan penilaian. Proses penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan 

pencapaian kompetensi mahasiswa mencakup pengetahuan dan keterampilan 

berdasarkan suatu kriteria dan standar. Pelaksanaan penilaian bisa dilakukan 

secara langsung pada saat mahasiswa melakukan aktivitas belajar maupun secara 

tidak langsung yaitu melalui bukti hasil belajar sesuai dengan kriteria unjuk kerja. 

Pelaksanaan penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan 

kemampuan mahasiswa pada pembuatan tugas produk setelan jas pada mata 

kuliah Busana Tailoring. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai produk setelan jas yang telah 

dibuat oleh mahasiswa sesuai dengan kriteria penilaian. Menganalisis hasil kerja 

mahasiswa mencakup tentang kualitas teknik jahit tugas produk setelan jas dan 

kualitas teknik penyelesaian setelan jas. 

 

E. Analisis Data  

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab 

(http://bersukacitalah.wordpress.com). Analisis data dapat diartikan sebagai 

kegiatan pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan statistik sederhana, yaitu menjabarkan hasil perhitungan persentase 

dari hasil observasi objek penelitian yang dicatat pada tabel format penilaian. 

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Verifikasi Data 

Peneliti menganalisis dan menilai produk setelan jas hasil praktek mahasiswa 

berdasarkan format penilaian yang telah dibuat.  

b. Menyeleksi data yaitu pemeriksaan atau pengecekan terhadap kemungkinan 

adanya kesalahan dalam daftar tabel format penilaian. 

http://bersukacitalah.wordpress.com/
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c. Mentabulasi data yaitu proses pengelompokan data dengan cara 

menjumlahkannya kemudian memasukkan data kedalam tabel-tabel, sehingga 

frekuensi data dapat diketahui. 

d. Penghitungan kriteria data, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

  
 

            
       

     
Keterangan : K  : Kriteria 

5  : Ketetapan kriteria (bilangan tetap) 

KT       : Kriteria terpenuhi 

n.kriteria  : Jumlah seluruh kriteria 

e. Persentase Data 

Persentase data dilakukan untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi 

penilaian. Berikut rumus statistik sederhana yang digunakan untuk menghitung 

persentase sebagaimana dikemukan oleh Anas Sudjiono (2003:43), yaitu: 

 

 

 

Keterangan :  P : Persentase (jumlah persentase yang dicari) 

 f : Frekuensi hasil observasi terhadap objek penelitian 

 n : Jumlah responden (Objek penelitian) 

 100% : Bilangan tetap 

 

f. Penafsiran data bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah 

dilaksanakan. Setelah data dipersentasekan kemudian ditafsirkan dengan 

menggunakan kriteria sebagaimana berikut: 

100%  : Seluruhnya 

76%-99% : Sebagian besar 

51%-75% : Lebih dari setengahnya 

50%  : Setengahnya 

26%-49% : Kurang dari setengahnya 
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1%-25% : Sebagian kecil 

0%  : Tidak seorang pun 

  

 


