
BABffl

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah-tangkah yang

dipergunakan untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data serta

menginterpretasikan arti data yang diteliti menjadi satu kesimpulan. Hal ini

sesuai dengan pendapat Winarno Surakhmad (dalam Riduwan, 2004) yaitu

"Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan,

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik serta

alat-alat tertentu".

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu status kelompok,

suatu set kondisi suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa

yang terjadi pada masa sekarang ( saat ini/aktual ) dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif sifatnya holistic dan sistematik terkait secara keseluruhan

dan tidak bertumpu pada pengukuran, sebab penjelasan mengenai suatu gejala

diperoleh dari para pelaku (subjek penelitian) atau pelaku sendiri yang

menafsirkan mengenai tindakannya Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono

(2006) :

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk
menjawab pertanyaan mengenai hakekat gejala atau pertanyaan mengenai apa
itu atau mendeskripsikan tentang apa itu. Tujuan dari metode penelitian ini
adalah untuk melukiskan atau mendeskripsikan kondisi sebagaimana adanya
atau melukiskan fenomena seobjektifmungkin.
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Sedangkan tujuan dari metode penelitian deskriptif yang dilakukan adalah

untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran sistem fidl day

school dan untuk mendeskripsikan persepsi siswa SMK Negeri 6 Bandung jurusan

Teknik Mesin terhadap pembelajaran sistem full day schooLBiasmya. penelitian

deskripsi seperti ini dilakukan tanpa merumuskan hipotesis.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa metode

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang berusaha

menggambarkan situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang ada pada masa

sekarang dengan teknik analisis data menggunakan teknik wawancara dan

perhitungan angket dengan pendekatan non parametrik.

3.2 Variabel dan Paradigma Penelitian

3.2.1 Variabel

Variabel dalam penelitian dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang

menjadi objek penelitian atau dapat pula diartikan sebagai faktor-faktor yang

berperan dalam suatu peristiwa atau gejala yang diteliti. Variabel dalam suatu

penelitian dapat diartikan sebagai suatu objek penelitian atau apa saja yang

menjadi pusat perhatian suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2006):

Variabel dapat dibedakan dalam dua kategori utama, yakni variabel terikat
(dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel bebas adalah variabel
perlakuan atau sengaja dimanipulasi untuk diketahui intensitas dan atau
pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang
timbul akibat variabel bebas, oleh sebab itu variabel terikat menjadi indikator
keberhasilan variabel bebas.

Adapun variabel yang ada dalam penelitian ini adalah variabel tunggal

yang tidak membahas adanya pengaruh, hubungan atau korealsi. Variabel dalam
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penelilitian ini menitikberatkan pada persepsi siswa SMK Negeri 6 Bandung

jurusanTeknik Mesinterhadap pembelajaran sistemfullday school.

3.2.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan dimaksudkan agar

dapat lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian atau dapat

dikatakan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokus. Secara umum alur

pemikiran (paradigma) penelitian ini dapatdigambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
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3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Dalam setiap penelitian diperlukan berbagai informasi yang berguna untuk

mengarahkan tercapainya sasaran penelitian. Informasi tersebut dibangun atas

dasar data yang ada Arikunto (1996) mengemukakan bahwa "Data adalah segala

fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi,
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sedangkan informasi sendiri mengandung pengertian sebagai hasil dari

pengolahan data yangdipakai untuksuatu keperluan"

Berdasarkan uraian di atas, data yang diperlukan dalam penelitian ini

antara lain:

1. hasil wawancara dengan staf pengajar jurusan Teknik Mesin SMK Negeri

6 Bandung

2. hasil wawancara dengan siswakelas 2 jurusan Teknik Mesin SMK Negeri

6 Bandung

3. dokumentasi (pedoman) pembelajaran sistem full day school dari bagian

kurikulum jurusan Teknik Mesin SMK Negeri 6 Bandung

4. hasil penyebaran angket pada siswa

3.3.2 Sumber Data

Menurut Arikunto (1996) "Sumber data adalah subjek darimana data dapat

diperoleh".

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. staf pengajar jurusan Teknik Mesin SMK Negeri 6 Bandung

2. siswa kelas 2 jurusan TeknikMesin SMK Negeri 6 Bandung

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang terdapat dalam

kelompok tertentu yang dijadikan sumber data yang berada pada daerah-daerah

yang jelas batasannya. Riduwan (2004) mengatakan bahwa, "Populasi adalah
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keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek

penelitian".

Sugiyono (2006) memberikan pengertian bahwa "Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuanritas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya".

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi

merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, Sesuai dengan

pemyataan di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa

SMK Negeri 6 Bandung Jurusan Teknik Mesin..

3.4.2 Sampel Penelitian

Arikunto (1998) mengatakan "Sampel adalah bagian dari populasi

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian

dari populasi yang diambii sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh

populasi". Sedangkan Sugiyono (2006) memberikan pengertian "Sampel adalah

sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi".

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel

adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang

akan diteliti.. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi.

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 jurusan Teknik Mesin,

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
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a. siswa kelas 2 sedang melaksanakan pembelajaran ini

b. siswa kelas 2 pernah merasakan belajar dengan sistem regular

(biasa) pada waktu kelas 1 sehingga dianggap sudah memiliki

tanggapan tentang baik tidaknya pembelajaran ini

Sampel penelitian ini diambil secara acak (random), dimana semua

anggota populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

Arikunto (1996) menyatakan bahwa:

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih
baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% - 5% atau
20% - 25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari:
a. kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dana
b. sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal itu

menyangkut banyak sedikitnya data
c. besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang

resikonya besar tentu saja jika sampel lebih besar, maka hasilnya akan
lebih baik.

Berdasarkan pendapat Arikunto di atas, penulis mengambil sampel 25%

dari jumlah populasi kelas 2 yaitu 3 kelas pararel yang masing masing kelas

berjumlab 36 orang dengan total populasi 108 orang. Sehingga jumlah sampel

yang diambil adalah 27 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel3.2

Jumlah Anggota Subjek Penelitian

Sampel Populasi Subjek Penelitian

Kelas 11 - TPM 1 36 orang 9 orang

Kelas 11 - TPM 2 36 orang 9 orang

Kelas II - TPM 3 36 orang 9 orang

Jumlah 108 orang 27 orang
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3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pertgumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan

tujuan untuk memperoleh informasi dan data tentang pelaksanaan

pembelajaran sistem full day school di SMK Negeri 6 Bandung jurusan

Teknik Mesin. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan

kepala jurusan dan guru yang berkompeten yang mampu memberikan

jawaban yang dibutuhkan peneliti. Menurut Moleong (dalam Yultana,

2004) mengungkapkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara dan interviewer yang rnengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai atau interviewer memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa

diperoleh dengan melakukan observasi atau metode lainnya. Nasution

(dalam Yuliana, 2004) mengemukakan bahwa tujuan dari wawancara

adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam fikiran dan hati orang

lain, bagaimana pandangannya tentang dunia yaitu hal-hal yang tidak dapat

kita ketahui melalui metode lain.
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2. Studi literatur atau kepustakaan

Dalam studi literatur penulis membaca, mempelajari buku-buku, hasil

penelitian lain yang sejenis dan bacaan lain yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis

yang sekiranya mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui

penelitian. Data teoritis ini digunakan sebagai atau pegangan dalam

melakukan penelitian.

3. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dan

bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna, Tujuan

penyebaran angketadalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai

suatu masalah. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah

angket tertutup (angket berstruktur) dimana angket yang disajikan kepada

responden disajikan dalam bentuk sedemikan rupa sehingga responden

diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik

dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda checklist (V)

terhadap jawaban yang teiah disediakan.

Sehubungan dengan bidang masalah yang penulis teltti adalah mengenai

persepsi yang dapat berupa pendapat atau penilaian, maka model angket yang

penulis digunakan adalah model skala Likert. Teknik Likert memberikan suatu

nilai skala untuk setiap altematif jawaban yang berjumlah lima kategori. Dengan

demikian instrumen itu akan menghasilkan total skor bagi tiap responden.



34

Responden yang akan dinilai persepsinya diharapkan memberi suatu respon

terhadap pemyataan yang dikcmukakan dengan memilih salah satu altematif

jawaban sesuia dengan arahpemyataan positifatau negatif

Kemungkinan jawaban itu adalah berupa Sangat Setuju (SS), Setuju (S),

Netral (N), Tidak Setuju (TS), atau Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap jawaban

mempunyai nilai yang berbeda sesuai dengan arah pemyataan, lengkapnya setiap

kemungkinan jawaban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Pemberian Skor Model Skala Likert

Arah pemyataan SS S N TS STS

Positif(+) 5 4 3 2 1

Negatif (-) 1 2 3 4 5

3.5.2 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (1996) yang dimaksud dengan instrumen adalah "Alat

padawaktu peneliti menggunakan suatu metode "

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan instrumen dalam

penelitian ini adalah angket yang disebar kepada siswa SMK Negeri 6 Bandung

jurusan Teknik Mesin kelas 2. Beberapa hal yang menyangkut isi angket yang

digunakan adalah sebagai berikut:

a. Berupa tes sikap atau attitude test yang sering juga disebut dengan

istilah skala sikap yaitu digunakan untuk melakukan pengukuran

terhadap berbagai sikap atau responden siswa terhadap pembelajaran

sistem full day school
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b. Dipandang dari cara menjawabnya, kuesioner yang digunakan bersifat

kuesioner tertutup dimana altematifjawaban sudah tersedia sehingga

responden hanya tinggal memilih jawaban yangsesuai

c. Dipandang dari jawaban yang diberikan, kuesioner yang digunakan

adalah kuesioner langsung dimana responden memberikan jawaban

tentang dirinya.

3.6 Uji Instrumen

Uji coba instrumen penelitian bertujuan untuk menguji validitas dan

reabilitas agar dapat memberikan gambaran atau hasil yang dapat dipercaya untuk

memperolehdata yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (1996) yang dimaksud dengan validitas adalah "Suatu

ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau kesasihan suatu alat ukur"

Sugiyono (2006) berpendapat bahwa "Jika instrumen dikatakan valid berarti

menunjukan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data ituvalid sehingga

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya

diukur". Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa valid itu mengukur apa

yang hendak diukur (ketepatan).

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus pearson

product moment menurut Riduwan (2004) yaitu dengan mengkorelasikan antara

skor item instrumen dengan rumus:

rhitung- n(YXY)-(XX).(YY)
V{nZ X3- (£X) *} {nZ Y2 - <IY) *}



Dimana: r hitung = koefisien korelasi

£X = jumlah skor item

TY = jumlah skor total

n = jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:
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Dimana: thitung = nilai thitung

r = koefisien korelasi hasil rhitung

n = jumlah responden

Distribust ( Tabel t) untuk a> = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n - 2 )

Kaidah keputusan: Jika t hitung > t tabel berarti Valid danbila

t hitung < t tabel berarti Tidak Valid

3.6.2 Uji Realibilitas

Setelah semua item-item dalam suatu variabel dinyatakan teiah valid, maka

yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan uji realibilitas. Untuk melakukan

uji ini dilakukan dengan menggunakan metode Alpha (koefisien realibilitas),

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dimana: ill nilai reabilitas

X Si = jumlah varians skor tiap item



37

St = varians total

k = jumlah item

Langkah-langkah mencari nilai reabilititas dengan metode Alpha adalah

sebagai berikut:

Langkah 1: Menghitungvarians skor tiap-tiap item denganrumus:

Dimana: Si = varians skor tiap item

£Xi = jumlah kuadrat item Xi

(£ Xi)2 = jumlah item Xi dikuadratkan

N = jumlah responden

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan Varians semua item dengan rumus:

Dimana: £ Si = jumlah varian semua item

SI +S2+ Sn = varians item ke-1,2 n

Langkah 3 : Menghitung varians total dengan rumus:

s,-

ZXr
(TX,)2

N

N

Dimana: St = varians total

X Xt2 = jumlah kuadrat X total

( Z Xt)2 = jumlah X total dikuadratkan

N = jumlah responden
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Langkah 4: Masukan nilai Alpha dengan rumus:

Pedoman kriteria penafsiran nilai realibilitas menurut Riduwan (2004) :

Antara 0,800 - 1,000 : sangat tinggi

Antara 0,600- 0,799 : tinggi

Antara 0,400 - 0,599 : cukup tinggi

Antara 0,200- 0,399 : rendah

Antara 0,000 - 0,199 : sangat rendah (tidak reliabel)

3.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui suatu proses yaitu

menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang

diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Dengan demikian data

yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Data hasil wawancara

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah

mengolah dan menganalisa data tersebut. Proses analisis data dimulai dengan

menyarikan, memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber

dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan

permasalahan. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan

melalui 3 alur kegiatan. Nasution (dalamYuliana, 2004) mengungkapkan bahwa

tidak ada suatu cara yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut
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yang masih bersifat umum yaitu reduksi data, display data dan penankan

kesimpulanatau verifikasi.

Berdasarkan pemyataan di atas, dalam melakukan pengolahan data dan

analisis data dilakukan hal-hai berikut:

a. Reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk

menyarikan, menggolongkan dan mengarahkan basil-basil penelitian dengan

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Tujuan dari

reduksi data adalah untukmempermudah pemahaman terhadap data yang teiah

terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan

mengklasirikasikan sesuai dengan masalah dan aspek permasalahan yang

diteliti.

b. Display data. Display data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan

memberikan gambaran penelitian secara menyeruruh, Penyajian data yang

disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan

dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara

keseliruhan maupun parsial. Penyajian data selanjutnya dalam bentuk uraian

atau laporansesuai denganhasil penelitian yang diperolert

c. Kesimpulan atau verikasi. Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti,

makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang teiah dianalisis dengan

mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pemyataan

singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian.
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2. Data hasil penyebaran angket

Pengolahan data angket dilakukan dengan cara prosentase. Data yang ada

dihitung jumlah frekuensinya kemudian diprosentasikan. Rumus prosentase yang

digunakan mengacu pada pendapat Riduwan (2004) dengan rumus :

Ket: P = Prosentase

f = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

Setelah data diproses, setiap aspek dikelompokan dalam setiap butir masalah

yang akan diteliti, sedangkan data dikelompokan berdasarkan skala pengukuran

yang teiah ada. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, dimana

skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Setiap jawaban

dihubungkan dengan bentuk pemyataan atau dukungan sikap yang ditafsirkan

dengan menggunakan ukuran yangdikemukakanoleh Riduwan (2004) yaitu :

81%-100% = sangat tinggi

61%-80% = tinggi

41%-60% = sedang

21%-40% = rendah

0% -20% = sangat rendah






