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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk 

memperoleh data, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. 

Penggunaan metode dalam pelaksanaan penelitian adalah hal yang sangat 

penting, sebab dalam menggunakan metode penelitian yang tepat 

diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu 

penggunaan metode tergantung kepada permasalahan yang akan dibahas, 

dengan kata lain penggunaan suatu metode dilihat dari efektifitas, 

efisiensi, dan relevansinya metode tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian expost facto dan termasuk 

dalam penelitian data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:23) data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring). Penelitian expost facto adalah suatu penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

(2010:17) bahwa expost facto adalah penelitian tentang variabel yang 

kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. 
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2. Paradigma Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:8) bahwa paradigma penelitian adalah pola 

pikir yang menunjukan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang 

sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang 

digunakan untuk menjawab hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan 

teknik analisis statistik yang akan digunakan.  

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2012:3). Variabel dalam penelitian ini adalah Proses belajar 

mengajar (X1) dan sarana dan prasarana (X2)  sebagai variabel dependen. 

a. Proses Belajar Mengajar (X1) 

Proses belajar mengajar pada konteks ini dilihat dari bagaimana 

guru tersebut melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab guru tersebut. Indikator proses belajar mengajar 

antara lain :  

1) Persiapan pembelajaran 

2) Interaksi dan gaya mengajar guru. 

3) Pemberian ide, gagasan, dan motivasi dalam pengembangan aspek 

keahlian siswa. 

4) Pengawasan, bimbingan dan pengarahan proses belajar praktik. 
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5) Umpan balik dan evaluasi terhadap siswa 

b. Kelayakan Sarana Bengkel (X2) 

Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang  dapat dipindah-

pindah sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan 

fungsi sekolah. Indikator sarana dan prasarana antara lain : 

1) Kelayakan dan kelengkapan Alat dan Mesin. 

2) Kelayakan dan kondisi bengkel 

3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

4) Pelayanan teknisi 

5) Perbaikan dan perawatan Alat, mesin dan bangunan bengkel. 

6) Tindakan siswa dengan kondisi alat dan mesin 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 Sugiyono (2012:61) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Teknik 

Pemesinan SMK Nasional Berbah kelas XI dan XII tahun pelajaran 

2012/2013. Jumlah keseluruhan adalah 70 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:62). Teknik pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini adalah teknik Probability Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi. Teknik sampel ini menggunakan jenis Proportionate 

Stratified Random Sampling yaitu teknik pengambilan dilakukan sampel 

bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata 

secara proporsional.  

Peserta didik yang akan dijadikan sasaran sampel penelitian 

menggunakan taraf kesalahan 5%. Untuk menghitung penentuan jumlah 

sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka pengambilan 

sampel menggunakan rumus Slovin. Perhitungan pengambilan sampel 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

𝑁.  𝑑2 + 1
 

Dimana : 

 n = ukuran sampel 

 N = Populasi 

 d = taraf nyata atau batas kesalahan  

 

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis 

menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, karena dalam setiap 

penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat 

kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi yang 

digunakan adalah 70 orang, dengan perhitungan di atas maka : 

n = 
70

70. 0.0025 +1
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= 
70

1.175
 

       = 57,142 atau 58 orang 

Jadi dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah 

sebanyak 57,142orang responden. Pada perhitungan yang menghasilkan 

pecahan (terdapat koma) sebaiknya dibulatkan keatas, hal ini lebih aman 

daripada kurang dibawahnya. Maka sampel yang digunakan berdasarkan 

populasi diatas yaitu 58 orang. 

Berdasarkan data populasi diambil dari kelas X dan XI, maka 

pengambilan sampel juga harus dihitung setiap strata kelas. Perhitungan 

pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random 

sampling disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Data Perhitungan proportionate stratified random sampling 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian dilakukan di SMK Nasional Berbah, yang beralamatkan di 

Tanjung Tirto, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. 

2. Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2013. Tepatnya 

pada hari  kamis 5 September 2013 pada jam pertama sampai jam ketiga.  

No. Kelas Perhitungan Strata Kelas Hasil per Kelas 

1. Kelas X TP 34/70 x 58 28 

2. Kelas XI TP 36/70 x 58 30 

Jumlah 100% 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) 

Kuesioner/angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Angket juga cocok untuk 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas (Sugiyono, 2011:142). Teknik pengumpulan data menggunakan angket 

ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010:195-196) keunggulan dan kelemahan angket sebagai alat ukur 

disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Keuntungan dan Kelemahan Kuesioner (Angket) 

Alat Keuntungan Kelemahan 

Kuesioner 

(Angket) 

a. Tidak memerlukan 

hadirnya peneliti. 

b. Dapat dibagikan secara 

serentak kepada banyak 

responden. 

c. Dapat dijawab oleh 

responden menurut 

kecepatannya masing-

masing. 

d. Dapat dibuat anonim 

sehingga responden 

bebas, jujur dan tidak 

malu-malu menjawab. 

e. Dapat dibuat terstandar 

sehingga bagi semua 

responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-

benar sama. 

a. Responden sering 

tidak teliti dalam 

menjawab. 

b. Sering sukar dicari 

validitasnya. 

c. Walaupun dibuat 

anonym, kadang-

kadang responden 

dengan sengaja 

memberi jawaban 

yang tidak betul. 

d. Sering tidak 

kembali. 

e. Waktu 

pengembaliannya 

tidak bersama-

sama. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Pada penelitian ini menggunakan angket tertutup (kuesioner) dan dokumentasi 

sebagai instrumen utama guna mengukur variabel-variabel yang akan diukur. 

Pada angket menggunakan skala Likert dengan 4 alternatif jawaban yang 

tersedia, dimana jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif. Pengisian angket ini dengan cara setiap 

responden harus memilih satu di antara 4 alternatif jawaban yang ada dari 

masing-masing item, tidak ada jawaban benar atau salah, setiap jawaban 

mempunyai skor berbeda. Melalui skala Likert variabel-variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator. 

Tabel. 3. Kriteria pengskoran butir dengan skala likert. 

Kriteria Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Adapun kisi-kisi penyusunan instrumen angket adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Kisi-Kisi instrumen 

No. Variabel Indikator Item Sumber 

Data 

1. Proses Belajar 

Mengajar 

- Persiapan pembelajaran. 1-3 

Siswa 

- Interaksi dan gaya mengajar guru. 4-10 

- Pemberian ide, gagasan, dan 

motivasi dalam pengembangan 

aspek keahlian siswa. 

11-16 

- Pengawasan, bimbingan dan 

pengarahan proses belajar praktik. 
17-21 

- Umpan balik dan evaluasi terhadap 

siswa. 
22-30 
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2 Sarana dan 

Prasarana 

- Kelayakan dan kelengkapan Alat 

dan Mesin. 
1-5 

Siswa 

- Kelayakan dan kondisi bengkel. 6-10 

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja 11-15 

- Pelayanan teknisi 16-22 

- Perbaikan dan perawatan Alat, 

mesin dan bangunan bengkel. 
23-26 

- Tindakan siswa dengan kondisi alat 

dan mesin 
27-30 

1. Uji Validitas 

Suharsimi Arikunto (2010:211) “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen”. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Sugiyono (2012:352) validitas diukur berlandaskan teori tertentu yang 

kemudian dikonsultasikan kepada yang lebih ahli. Para ahli diminta 

pendapatnya tentang instrumen yang disusun itu. Mungkin para ahli akan 

memberi pendapat  tentang instrumen itu, bisa jadi instrumen tersebut perlu 

perbaikan, tanpa perbaikan, bahkan dirombak total. 

Setelah pengujian konstruk dari ahli selesai, maka diteruskan uji coba 

instrumen. Instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut dicobakan pada 

sampel darimana populasi diambil. Jumlah anggota yang digunakan 30 

orang. Berikut hasil dari pengujian validitas konstruk: 

a) Validitas Butir Soal Instrumen Hasil Belajar 
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Dari Uji Validitas angket bahwa dari 30 butir terdapat 6 butir yang 

tidak valid yaitu butir nomor : 4,16,12,19,25 dan 30. Hasil Perhitungan Uji 

Validitas Variabel Proses Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran. 

b) Hasil Validitas Butir Soal Instrumen Sarana dan Prasarana 

Dari Uji Validitas angket bahwa dari 30 butir terdapat 4 butir yang 

tidak valid yaitu butir nomor : 1,22,26 dan 27. Hasil Perhitungan Uji 

Validitas Variabel Proses Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran. 

2. Uji Reliabilitas 

Sugiyono (2012:348) mengemukakan instrumen reliabel artinya 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Sugiyono (2012:354) 

mengemukakan realibilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara 

percobaan pertama dengan yang berikutnya, jika hasilnya positif dan 

signifikan maka instrumen tersebut dapat dikatakan realiabel. Formula yang 

dipergunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini 

adalah menggunakan koefisien reliabilitas Alfa (α) Cronbach dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

ri = reliabilitas soal 

k = mean kuadrat antara subyek 

si = jumlah mean kuadrat kesalahan 

st = varians total 
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Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai r1, maka besar nilai 

koefisien reliabilitas pada setiap variabel telah diketahui, berikut hasil dari 

uji reliabilitas setiap variabel penelitian: 

a) Variabel Proses Belajar Mengajar 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai r1, maka besar nilai 

koefisien reliabilitas pada variabel proses belajar mengajar sebesar 0,783. 

Merujuk pada tabel ketentuan harga r product moment, jika jumlah 

sampel yang digunakan adalah N = 30, maka baik taraf kesalahan 5% dan 

1% N tersebut memiliki masing-masing nilai sebesar 0,361 dan 0,463. 

Dengan demikian instrumen penelitian kuesioner proses belajar mengajar 

dapat dikatakan reliabel karena harga koefisien reliabel instrumen lebih 

besar dari rtabel yaitu 0,783. 

b) Variabel Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai r1, maka besar nilai 

koefisien reliabilitas pada variabel sarana dan prasarana sebesar 0,923. 

Merujuk pada tabel ketentuan harga r product moment, jika jumlah 

sampel yang digunakan adalah N = 30, maka baik taraf kesalahan 5% dan 

1% N tersebut memiliki masing-masing nilai sebesar 0,361 dan 0,463. 

Dengan demikian instrumen penelitian kuesioner sarana dan prasarana 

dapat dikatakan reliabel karena harga koefisien reliabel instrumen lebih 

besar dari rtabel yaitu 0,923. 

 

 



 
 

56 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:335). Analisis 

data ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan karena data yang akan dituangkan 

dalam bentuk kalimat, tabel, atau diagram. Teknik statistik deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan  atau menganalisis tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Interprestasi kriteria penskoran 

kualitas variabel mengacu pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. Skala Persentase Menurut Suharsimi Arikunto  

Persentase Pencapaian Skala Nilai Interprestasi 

76-100 % 4 Sangat Baik 

56-75 % 3 Baik 

40-55 % 2 Cukup 

0-39 % 1 Kurang Baik 

 

Teknik analisis kedua dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik 

inferensial parametris. Teknik ini digunakan karena data yang dihasilkan dalam 

bentuk interval dan rasio. Teknik statistik inferensial digunakan untuk 

menganalisis sampel, dan hasilnya digeneralisasikan untuk populasi, dimana 
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sampel diambil. Teknik statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

asosiatif.  

 


