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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan 

utama untuk menggambarkan aspek fenomena sosial tertentu yang relevan dengan 

hasil penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu penelitian ini akan 

menggambarkan mengenai analisis kemampuan psikomotor peserta didik dalam 

pelaksanaan praktik membersihkan sanitary equipment di Edotel  SMK Negeri 9 

Bandung.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang dirancang melalui 

tahapan sebagai berikut: 

1. Data dalam studi pendahuluan diperoleh melalui pengamatan langsung di 

lokasi penelitian terhadap peserta didik.  

2. Studi literatur untuk menyusun dan mengembangkan instrumen penelitian yang 

relevan sesuai dengan topik penelitian. 

3. Menyusun instrumen penelitian yang dibuat dengan mengacu pada SOP berupa 

lembar pengamatan Kriteria Unjuk Kerja (KUK). 

4. Uji validitas expert judgment. 

5. Melakukan pengamatan  kepada sampel penelitian.  

6.  Data dianalisis dengan menggunakan stastistik sederhana, dimana peneliti 

mendeskripsikan secara kuantitatif (angka) kecenderungan-kecenderungan, 

perilaku – perilaku, atau opini – opini dari suatu populasi dengan meneliti 

sampel dari populasi tersebut.  
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B. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI kompetensi 

keahlian Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 9 Bandung yang terdiri dari 2 kelas 

dengan total jumlah peserta didik  68 orang.  

 

Tabel 3.1 Populasi penelitian 

No  Kelas  Jumlah Peserta didik  

1 XI Akomodasi Perhotelan 1  35 

2 XI Akomodasi Pehotelan  2 33 

Total Peserta Didik  68  
    (sumber : Data SMK Negeri 9 Bandung) 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive. 

Penentuan ukuran sampel dipilih berdasarkan kriteria peserta didik yang akan 

mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan saja. Berdasarkan kriteria tersebut 

sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI Akomodasi Perhotelan 2 yang 

berjumlah 33 peserta didik.   

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan 

prosedur pembersihan toilet bowl, mirror wash basin, wash basin, dinding, dan 

lantai berupa lembar pengamatan KUK yang dibuat berdasarkan SOP menurut 

Skala Guttman dengan memberikan skor jawaban benar = satu dan jawaban salah 

= nol. 

 Instrumen penelitian tersebut kemudian di expert judgment  yakni dengan 

cara memberi format validasi yang berisi pertanyaan ataupun pernyataan kepada 

para ahli mengenai instrumen penelitian pelaksanaan praktik membersihkan 

sanitary equipment, dimana ahli diminta menjawab pertanyaan atau pernyataan 

dengan cara memberi tanda ceklis untuk jawaban yang dipilih.  
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D. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan tahapan berupa gambaran secara umum 

urutan kerja atau langkah-langkah yang dilakukan selama penelitian dari awal 

sampai akhir penelitian berakhir. Adapun rancangan penelitian dapat dilihat dari 

gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian  
 

Langkah – langkah prosedur penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 
 

1. Tahap persiapan  

Pada tahap persiapan, peneliti membuat perencanaan mengenai gambaran 

rinci tentang proses penelitian yang akan dilakukan, persiapan tersebut berupa: 

a. Menemukan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dikonsultasikan pada 

proses bimbingan dengan dosen pembimbing.  

b. Menentukan populasi dan sampel berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.  

c. Melakukan studi pendahuluan dan perizinan penelitian melalui pengamatan 

awal ke lokasi penelitian yaitu SMK Negeri 9 Bandung.  

d. Melakukan studi kepustakaan dalam mencari dasar teori dalam melaksanakan 

penelitian  

2. Tahap Pelaksanaan  

Tahap Persiapan  

a. Membuat instrumen  

penelitian  

b. Expert judgment  

c. Pengamatan langsung 

(Observasi) 
 

 

 

Tahap Pelaksanaan  

Tahap Pelaporan atau Penyelesaian   
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Pada Tahap pelaksanaan, peneliti mengadakan penelitian ke lapangan guna 

mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

 

a. Membuat Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk lembar pengamatan berupa 

KUK dengan menggunakan skala Guttman untuk memperoleh informasi data 

pelaksanaan praktek membersihkan sanitary equipment.  

b. Expert Judgment  

Expert judgment yang akan dilakukan oleh dosen Jurusan Manajeman 

Pemasaran Pariwisata (MPP) dan ahli evaluasi pembelajaran untuk menguji 

kelayakan instrumen yang telah dibuat.  

c. Pengamatan  

Pengamatan akan dilakukan dengan bantuan  1 orang guru mata pelajaran 

Tata Graha dan 1 orang laboran di SMK Negeri 9 Bandung yang juga berstatus 

mahasiswa Jurusan Pariwisata untuk mengamati secara langsung pelaksanaan 

praktik membersihkan sanitary equipment dengan mengisi instrumen penelitian 

berupa lembar KUK yang telah dibuat.  

3. Tahap Pelaporan atau Penyelesaian  

Tahap pelaporan atau penyelesaian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, diolah dan membuat 

pelaporan yang sesuai dengan sistematika dalam penelitian.  

 

E. Analisis  Data 

Pengolahan data penelitian ini yaitu menghitung hasil pesentase dari hasil 

pengamatan pada respoden dengan tujuan untuk melihat perbandingan besar 

kecilnya frekuensi yang diberikan observer pada respoden. Data diperoleh peneliti 

dari hasil pengamatan pelaksanaan praktik membersihkan sanitary equipment di 

Edotel SMK Negeri 9 Bandung. Kemudian diproses melalui pengolahan data 

dengan menghitung presentase dari setiap hasil pengamatan peserta didik untuk 
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selanjutnya ditafsirkan. Analisis data dalam penelitian ini meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Merangkum catatan hasil lapangan pengisian lembar lembar pengamatan 

KUK yang diperoleh dari hasil pengamatan observer kepada peserta didik saat 

melaksanakan praktik membersihkan sanitary equipment untuk disusun kembali 

secara sistematis atas kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

2. Display Data  

Display data digunakan untuk menggambarkan secara umum hasil 

penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengisian lembar pengamatan KUK 

dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dengan tujuan agar data 

terorganisasikan, dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk 

dipahami.  

3. Presentase Data  

Presentase data merupakan perhitungan untuk melihat besar kecilnya 

frekuensi hasil lembar pengamatan unjuk kerja. Rumus presentase data yang 

digunakan berdasarkan yang dikemukakan oleh Mohammad Ali (2002, hlm. 184) 

Keterangan : 

P = presentase (jumlah persentase yang di cari) 

f = frekuensi jawaban responden  

            n = jumlah responden  

                                        100 % bilangan mutlak 

4. Penafsiran data  

Penafsiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap 

hasil pengamatan praktik yang dilakukan. Penafsiran data dilakukan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas terhadap jawaban yang diperoleh. Kriteria 

penafsiran data dalam penelitian ini berpedoman pada batasan yang di kemukakan 

oleh Muhammad Ali (2002, hlm. 184), yaitu: 

100 %   = seluruhnya  

76% - 99%  = sebagian besar   

51 % - 75 %  = lebih dari setengahnya  
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50 %   = setengahnya  

26 % - 49 %  = kurang dari setengahnya  

1 % - 25 %  = sebagian kecil  

  0   = tidak seorangpun   

 

Pencapaian standar kemampuan psikomotor peserta didik pada pelaksanaan 

membersihkan sanitary equipment di Edotel SMK Negeri 9 Bandung dinyatakan 

telah terlaksana sesuai dengan prosedur, apabila nilai mata pelajaran kejuruan 

minimal 75 (merujuk pada kriteria pencapaian praktek akomodasi perhotelan 

SMK Negeri 9 Bandung, 2016). Presentase peserta didik dinyatakan telah 

terlaksana sesuai prosedur berdasarkan uraian di atas adalah 75 % berdasarkan 

kepentingan penafsiran data pada penelitian ini, merujuk pada batasan kriteria 

pencapaian praktek akomodasi perhotelan SMK Negeri 9 Bandung, yaitu sebagai 

berikut.  

Tabel. 3.2 

Kriteria pencapaian pelaksanaan praktik peserta didik  

 

Standar KKM  Kriteria Pencapain 

0 – 74 Tidak mampu  

75 – 100 Mampu   
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