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BAB III

METODE PENELITIAN.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang

mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan

secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulaan data

dan analisis data yang relevan di peroleh dari situasi alamiah.1

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah di laksanakan pada semester genap tanggal 02 April

sampai 12 mei tahun 2017. Lokasi penelitian ini di lakukan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru dengan alamat Jl. Bawal No. 43

Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran prakarya dan

kewirausahaan kelas X IPS dan Siswa kelas X IPS di Sekolah Menegah Atas

Negeri 5 Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini adalah Kreativitas Siswa

dalam Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani pada Materi Pengolahan dan

Wirausaha Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahan di Sekolah Menengah

Atas Negeri 5 Pekanbaru.

1 Djam’an Satori dan  Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2011), h. 25
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.2 Adapun populasi

dalam penelitian ini adalah  guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahan

yang berjumlah 1 orang dan siswa kelas X IPS Sekolah Menengah Atas

Negeri 5 Pekanbaru yang terdiri dari 2 kelas yang berjumlah 72 siswa.

2. Sampel

Penentuan sampel untuk menentukan informan atau narasumber

dalam penelitian ini adalah dengan teknik total sampling. Menurut

Sugiyono sampel jenuh (total sampling) yaitu teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi di gunakan sebagai sampling.3 Sampel dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS Sekolah Menengah Atas

Negeri 5 Pekanbaru yang berjumlah 72 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian

untuk melihat dari dekat kegiatan yang di lakukan untuk melihat dari dekat

kegiatan yang di lakukan.4Teknik ini penulis gunakan dalam pengamatan

awal untuk mengetahui gejala- gejala yang terjadi di sekolah.

2 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 130

3 Sogiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2014), h. 84

4 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 99-

105
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2. Wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang peneliti ajukan kepada sumber

data untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.5

Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan data sekunder penelitian kepada

informan yaitu guru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas

siswa dalam Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani  pada Materi

Pengolahan dan Wirausaha Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahan.

3. Angket merupakan cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan

tertulis melalui daftar pertanyaan yang sudah di persiapkan.6 Angket dalam

penelitian ini di gunakan untuk mengetahui tingkat kreativitas siswa dalam

Pengawetan Bahan Nabati dan Hewani pada Materi Pengolahan dan

Wirausaha Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahan.

4. Dokumentasi adalah cara lain untuk memperoleh data dari responden.

Peneliti di mungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam

sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di

mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.

Teknik dokumen dalam penelitian ini di gunakan penulis untuk

mendapatkan data profil sekolah tempat penulis melakukan penelitian yaitu

di sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekan Baru.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang akan

menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, orang,

tentang prosedur atau hanya menggambarkan fenomena yang terjadi di

5 Ibid., h 106
6 Hartono. Metodologi Penelitian. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011, h. 58
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lapangan, maka dalam menganalisis penelitian ini di laksanakan dengan

cara apabila semua data telah terkumpul, kemudian di klasifikasikan

menjadi dua kelompok yaitu data yang bersifat kualitatif yang di gambarkan

dengan kata-kata atau kalimat untuk mendapatkan kesimpulan, selanjutnya

data yang bersifat kuantitatif melalui angket yang di gunakan untuk

menentukan angka-angka hasil penghitungan dan pengukuran.

Data yang telah di persentasekan kemudian di rekapitulasi dan di beri

kriteria sebagai berikut:

1. 81%-100% kategori “Baik Sekali / Sering Sekali”

2. 61%-80% kategori “Baik / sering”

3. 41%-60% kategori “Cukup Baik / kadang-kadang”

4. 21%-40% kategori “Kurang Baik / jarang”

5. 0%-20% kategori “Tidak Baik / tidak pernah”7

Rumus yang di pakai untuk mencari persentase tersebut adalah:

Keterangan:

P = angka persentase

F = frekuensi yang sedang dicari

n = jumlah frekuensi atau banyak individu.8

7 Ibid. h. 89
8Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010.  h. 43

%100
n

F
P


