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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Edotel Metro Bandung sebagai laboratorium 

pelaksanaan praktek kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 9 

Bandung bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.10, Jatisari/Bandung. Telp. (022) 

7315810. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar 

pertimbangan permasalahan penelitian yang sedang penulis tempuh, yaitu bidang 

Akomodasi Perhotelan. 

 

B. Populasi/ Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XII 

kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan SMKN 9 Bandung yang terdiri dari 

2 kelas dengan total jumlah peserta didik 67 orang. 

Jumlah peserta didik XII AP SMKN 9 Bandung sebagai populasi penelitian, 

terdapat pada Tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 Data Peserta Didik Kelas XII AP SMKN 9 Bandung 

No Kelas Jumlah 

1 XII AP 1 32 

2 XII AP 2 35 

Jumlah Populasi 67 Peserta didik 

Sumber: Data SMKN 9 Bandung 

2. Sampel 

Sampel penelitian diambil berdasarkan sampling purposive. Sampling 

Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus, 

sehingga layak dijadikan sampel. Penentuan ukuran sampel jika dipilih 
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berdasarkan kriteria peserta didik yang telah selesai mengikuti PKL dan 

melaksanakan praktek kerja general cleaning public area section di Edotel 

tersebut berjumlah 42 Orang, sedangkan yang belum selesai mengikuti PKL 

peserta didik berjumlah 25 Orang. Berdasarkan kriteria tersebut sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 42 Orang. 

 

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdidiri dari 2 instrumen. 

Instrumen pertama untuk penilaian tahap persiapan, pelaksanaan dan hasil kerja. 

Instrument ke dua berbentuk Expert Judgment untuk memvalidasi layak tidaknya 

instrumen yang telah dibuat meliputi tahap penilaian persiapan, pelaksanaan dan 

hasil kerja. 

Instrumen penilaian tahap persiapan berbentuk daftar ceklist dari Guttman. 

Tahap pelaksanaan dan hasil kerja berbentuk rubrik penilaian dengan 

menggunakan skala Likert. 

Pedoman observasi dalam bentuk rubrik penilaian kompetensi keahlian 

Akomodasi Perhotelan di Expert Judgment yakni dengan cara memberi format 

validasi yang berisi pertanyaan ataupun pernyataan kepada ahli mengenai 

instrumen pelaksanaan praktek General Cleaning Public Area Section. Format 

validasi yang digunakan pada penelitian ini berbentuk skala Likert, dimana ahli 

diminta menjawab pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberi tanda ceklis 

untuk jawaban yang dipilih. 

Sanjaya (2008, hlm. 357) mengemukakan “Teknik observasi ada 2 jenis yaitu 

observasi partisipatif dan nonpartisipatif”. Penulis memilih teknik observasi 

nonpartisipatif dengan alasan observasi yang dilakukan dengan cara observasi 

murni sebagai pengamat. 

Teknik obervasi yang akan penulis lakukan adalah observasi nonpartisipatif 

menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja berdasarkan Standar Operasional 

Prosedur Hotel dengan mengamati secara langsung pelaksanaan praktek General 
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Cleaning Public Area Section. Format penilaian yang dibuat merujuk pada SOP 

yang di kembangkan oleh penulis sesuai dengan kepentingan penelitian skripsi 

ini. 

D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam menemukan 

masalah dengan langkah-langkah 

a. Pengamatan lapangan 

b. Pemilihan dan perumusan masalah 

c. Penyusunan proposal 

d. Seminar proposal 

e. Penyusunan serta bimbingan bab I sampai bab III 

f. Penyusunan kisi-kisi dan instrument 

g. Seminar I 

2. Pelaksanaan penelitian mengenai analisis pelaksanaan praktek General 

Cleaning Public Area Section di Edotel SMKN 9 Bandung. 

a. Uji validasi expert judgment 

b. Pengambilan data dan menyebarkan instrument  

c. Pemeriksaan serta pengolahan data 

d. Penyusunan laporan hasil penelitian 

e. Penyusunan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi 

f. Seminar II 

3. Penyempurnaan laporan penelitian 

 

E. Analisis data 

Analisis penyekoran data berdasarkan variabel dan jenis responden. 

Penyekoran data ditabulasi berdasarkan variabel dari seluruh responden. Penyajian 

data tiap variabel yang diteliti dilakukan dengan perhitungan presentase (%) untuk 

menjawab rumusan masalah. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi kegiatan sebagai berikut : 
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1. Pengecekan data 

Pengecekan kelengkapan data dilakukan dengan memeriksa data jawaban 

responden yang telah terkumpul secara teliti, sehingga dapat dilakukan 

pengolahan data selanjutnya. 

2. Penyekoran data  

Penyekoran data sesuai dengan perolehan skor unjuk kerja yang telah 

terkumpul berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya 

3. Presentase data 

Presentase data merupakan perhitungan untuk melihat besar kecilnya 

frekuensi hasil unjuk kerja. Rumus presentase yang digunakan adalah: 

P  = 
𝑓

n
  x 100  

(Muhamad Ali, 1985, hlm. 84) 

  Keterangan: 

P   : Prosentase (jumlah presentase yang dicari) 

f  : Frekuensi  

n   : Jumlah responden  

100%  : Bilangan mutlak 

 

4. Penafsiran Data 

Analisis penafsiran data yang telah dipresentasekan menggunakan kriteria 

menurut  Muhammad Ali (1985, hlm. 184) yang dikategorikan sebagai berikut : 

 

100 %   : seluruhnya 

76%-99%   : sebagian besar 

51%-75%   : lebih dari setengahnya 

26%-49%   : kurang dari setengahnya 

1%-25%   : sebagian kecil 

0%    : tidak satupun 

 

Data yang telah dianalisis selanjutnya dikategorikan pada kriteria. Kriteria ini 

diadaptasi dari Riduwan (2012, hlm. 41) sebagai berikut: 
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81%-100%  : sangat tinggi 

61%-80%   : tinggi 

41%-60%   : cukup tinggi 

21%-40%   : rendah 

0%-20%   : sangat rendah 

 


