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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Dumai, dengan alamat Jalan Cut Nyak Dien, Purnama Dumai Riau. Penelitian 

dilakukan pada bulan Juli 2017. 

 

B. Subjek dan Objek 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Pemasaran di Sekolah 

Menengah Kejuruan negeri 1 Dumai dan yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah Implementasi Karakter Disiplin Siswa Dalam Pembelajaran Pra 

Karya dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dumai. 

 

C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini 

adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut penulis uraikan masing-

masing dari teknik pengumpulan data tersebut: 

1. Wawancara 

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peniliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti. Di dalam wawancara ada dua teknik 

wawancara, yaitu: 
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a. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
39

 

Peneliti menggunakan wawancara ini kepada informan kunci 

untuk memperoleh informan sumber data yang telah dipilih oleh 

informan kunci dengan pertimbangannya, dimana pertanyaan dalam 

wawancara ini belum tersusun secara sistematis, tetapi hanya pedoman 

secara garis besar agar peneliti dapat menggali informasi lebih dalam 

lagi tentang siapa saja yang pantas menjadi informan. Wawancara ini 

digunakan bertujuan untuk menggali dan mendalami informasi tentang 

informan yang dianggap bisa mewakili situasi yang akan diteliti.  

b. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila data atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam 

melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative 

jawabannya pun telah disiapkan”. 
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Peneliti akan mewawancarai informan yang telah ditujuk oleh 

informan kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama 

kepada setiap informan dan menyiapkan alternatif jawabannya. 

Peneliti menggunakan wawancara ini kerena peneliti telah 

merumuskan implementasi indikator-indikator disiplin. 

2. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan member seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

kemudian dijawab oleh responden. Angket dalam penelitian ini 

berhubungan dengan Implementasi Karakter Disiplin Siswa dalam 

Pembelajaran Pra Karya dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Dumai. 

Jenis angket yang di gunakan merupakan skala guttman. Skala 

pengukuran dengan tipe ini, akan di dapat jawaban tegas yaitu. “ya-tidak”. 

Hanya di sediakan dua alternatif.
40

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek yang diteliti, tetapi melalui cacatan atau 

dokumen. Misalnya mengenai keadaan sekolah, keadaan guru dan keadaan 

siswa  dan dokumentasi penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

1 Dumai. 
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D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

persentase yang akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan 

tentang benda, orang, tentang prosedur atau hanya menggambarkan fenomena 

yang terjadi dilapangan. Maka dalam menganalisis penelitian ini dilaksanakan 

dengan cara apablila semua data telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok yaitu data yang bersifat kualitaif yang digambarkan 

dengan katak-kata atau kalimat untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya 

data yang bersifat kuantitatif melalui angket yang digunakan untuk 

menentukan angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran. 

Untuk melihat hasil dari penelitian, penulis menggunakan persentase 

dengan cara menghitung jumlah dari jawaban siswa lalu dideskripsikan atau 

diuraikan dengan katk-kata. 

Rumus persentase adalah sebagai berikut: 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100% 

Keterangan : 

F  = Frekuensi 

N = Jumlah subyek penelitian 

P = Persentase.
41

 

Kemudian ditafsirkan dengan kalimat kulaitatif dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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1. 81% - 100% dekategorikan sangat baik 

2. 61% - 80% dikategorikan baik 

3. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

4. 21% - 40% dikategirikan kurang baik 

5. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik.
42

 

 

 

                                                             
42

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, 

hal.15. 


