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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian lebih ditekankan 

pada pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kondisi yang sesungguhnya 

terjadi di lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi adanya masalah. 

2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. 

3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 

4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. 

5. Menentukan kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian atau 

hipotesis penelitian. 

6. Mendesain penelitian yang hendak digunakan, meliputi populasi, 

sampel, teknik sampling dan menentukan instrumen, 

7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan 

menggunakan teknik statistika yang relevan. 

8. Membuat laporan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan kepada siswa kelas X jurusan pemesinan 

SMK N 2 Wonosari tahun ajaran 2017/2018 yang berlokasi di K.H. Agus Salim 

No.17, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55813. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan april 2018. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Populasi  

     Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X program studi Teknik 

Pemesinan di SMK Negeri 2 Wonosari yang berjumlah 108 siswa. Adapun 

jumlah populasi dalam Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Populasi siswa kelas X SMK 2 Wonosari 

 

(sumber: data siswa SMK Negeri 2 Wonosari) 

2. Sampel 

 Sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan mengambil 30% dari 

populasi. Pemilihan sampel di pilih secara acak dari 3 kelas, dan penelitian 

dilakukan di kelas X TPA. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah perkembangan sikap dan perkembangan 

keterampilan. Sikap dilihat dari ketekunan, perhatian, teliti, tepat waktu dalam 

pengumpulan. Sedangkan keterampilan dilihat dari sesuai perintah, keselarasan, 

kesejajaran, homogen, kebersihan dan lingkaran sempurna.   

Tabel 7. Definisi operasional sikap siswa 

 

No Kelas Populasi
1 X TPA 32
2 X TPB 32
3 X TPC 32

Variabel
Definisi 

Operasioanal
Alat/cara Ukur Hasil Ukur

tekun lembar observasi megerjakan tugas dengan terus 
memperhatikan lembar observasi perhatian pada penjelasan guru
teliti lembar observasi memperhatikan detail-detail 

tugas
tepat waktu lembar observasi tepat waktu dalam pengumpulan 

tugas gambar

perkembangan 
sikap
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Tabel 8. Definisi operasional keterampilan 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data 

terkumpul. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Persiapan 

 Lagkah persiapan dilakukan untuk mengecek kelengkapan data degan 

tujuan supaya data yang tekumpul dapat maksimal. 

2. Scoring 

 Scoring adalah pemberian skor pada lembar observasi yang telah dibuat 

guna menukur perkembangan siswa. Penskoran dilakukan dengan cara, 

sesuai skor 1, tidak sesuai skor 0, dan tidak berangkat atau tidak 

mengumpulkan skor 0. 

3. Penerapan data sesuai pendekatan penelitian 

 Penerapan data sesuai pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai 

pengolahan data yang diperoleh dengan mengunakan aturan yang sesuai 

dengan desain yang diambil. Hasil yang didapat kemudian digunakan 

sebagai dasar matrik untuk memudahkan peneliti dalam mengambil 

kesimpulan penelitian. 

Variabel
Definisi 

Operasioanal
Alat/cara Ukur Hasil Ukur

sesuai perintah lembar observasi sesuai tugas yang diberikan
keselarasan lembar observasi posisi peletakan gambar yang 

sesuai
homogen lembar observasi tebal garis gambar sama 
kebersihan lembar observasi kebersihan dari gambar. 
lingkaran 
sempurna

lembar observasi lingkaran yang mulus

keterampilan
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 Setelah pembuatan matrik kemudian hasil yang diperoleh dilakukan 

penarikan kesimpulan. Penarikan  kesimpulan  dilakukan dengan 

menarasikan hasil analisis pada penerapan data. 

 Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. 

Perkembangan kemampuan sikap dan keterampilan menggambar teknik 

siswa diketahui dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

kriteria ideal dan standar deviasi ideal. Berdasarkan Sutrisno Hadi (2001: 

263) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mi = ½ (ST+ SR)  

DSi= 1/6 (ST-SR) 

Keterangan: 

Mi = mean ideal                                  

ST = skor tertinggi   

DSi = deviasi standar ideal                          

SR = skor terendah 

 Pada penelitian ini mean dan standar deviasi yang digunakan yaitu mean 

dan standar deviasi ideal dengan alasan bahwa perkembangan sikap dan 

keterampilan menggambar teknik mesin siswa akan lebih terlihat. Berdasarkan  

hasil  perhitungan  mean  ideal dan  deviasi  standar ideal  dikategorikan 

dengan menggunakan acuan pada Tabel 7: 

Tabel 7. Kategorisasi  

No Kategori Rentang 

1. Sangat Tinggi   Mi + (1,5 x SDi) 

2. Tinggi Mi      x  < Mi + (1,5 xSDi) 
3. Rendah Mi – (1,5 x SDi)     x  < Mi 
4. Sangat Rendah x < Mi – 1,5 (SDi) 

(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2013: 263) 


