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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Populasi/Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 15 

Bandung yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 04 Bandung . Lokasi 

tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan sesuai 

dengan disiplin ilmu yang sedang penulis tempuh, yaitu bidang akomodasi 

perhotelan. 

2. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2011 : 61) adalah “Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.” Sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu peserta 

didik Program Keahlian Akomodasi Perhotelan kelas XI yang terdiri dari 7 

kelas di SMKN 15 Bandung Tahun Ajaran 2012-2013 yang telah 

melaksanakan Praktek Kerja Industri di Room Division Hotel sebanyak 30 

orang. 

Tabel 3.1 

Daftar Peserta Didik yang Melaksanakan 

Prakerin di Room Section Hotel 

 
No Kelas Peserta Didik yang Prakerin  

di Room Section Hotel 

1 XI AP 1 4 

2 XI AP 2 4 

3 XI AP 3 4 

4 XI AP 4 4 

5 XI AP 5 5 

6 XI AP 6 4 

7 XI AP 7 5 

Jumlah 30 

Sumber : Data SMKN 15 Bandung 
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3. Sampel 

Sampel jenuh adalah “teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel” (Sugiyono, 2011 : 124).  Kutipan 

tersebut menjadi acuan dalam menentukan sampel penelitian ini, dimana 

seluruh populasi digunakan sebagai anggota sampel yaitu berjumlah 30 orang 

responden. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain Penelitian ini merupakan tahapan berupa gambaran secara 

umum tentang rancangan yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian  

 

Desain penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bukti 

hubungan sebab akibat, sehingga dapat mengetahui kontribusi hasil belajar 

room section terhadap kompetensi praktek kerja industri di hotel. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah statistika 

inferensial untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi hasil belajar 

room sction terhadap kompetensi Praktek Kerja Industri di Hotel. 

 “Statistika Inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi”. 

(Sugiyono, 2011 :47) 

 

Variabel Y Variabel X 

Kompetensi Praktek 

Kerja Industri di Hotel 

Hasil Belajar  

Room Section 
Peserta Didik 

SMK Akomodasi 

Perhotelan 
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D. Definisi Operasional  

Definisi Operasional diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman 

antara penulis dan pembaca skripsi ini dalam menafsirkan istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian yaitu “Kontribusi Hasil Belajar Room 

Section terhadap Kompetensi Praktek Kerja Industri di Hotel” 

1. Hasil Belajar Room Section (Variabel X) 

a. Hasil Belajar adalah “Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian lain yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik” 

(Sudjana, 2009 : 3) 

b. Room Section merupakan salah satu mata pelajaran produktif yang 

diberikan kepada peserta didik keahlian akomodasi perhotelan yang 

mempelajari tentang menata trolley dan perlengkapan, merapihkan dan 

membereskan kamar dan membersihkan trolley dan perlengkapan  

Pengertian Hasil Belajar Room Section dalam penelitian ini, mengacu 

pada pengertian hasil belajar dan room section yang telah dikemukakan di 

atas yaitu : perubahan tingkah laku yang mencakup kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses belajar mengenai menata 

trolley dan perlengkapan, merapihkan dan membereskan kamar dan 

membersihkan trolley dan perlengkapan yang diberikan pada peserta didik 

keahlian akomodasi perhotelan. 

2. Kompetensi Praktek Kerja Industri di Hotel (Variabel Y) 

a. Kompetensi menurut Charies E. Johnson dalam Usman (2002 : 14) 

menyatakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan yang diharapkan 

b. Praktek Kerja Industri menurut Rizali, dkk (2009 : 127) adalah “suatu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron proram pendidikan di sekolah 

dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui praktek 

langsung di dunia kerja”. 



37 
 

Lu’luwatin Rosdiana Aprilia, 2013 
Kontribusi Hasil Belajar Room Section Terhadap Kompetensi Praktek Kerja Industri Di Hotel 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

c. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang menyediakan jasa 

penginapan, makanan, dan minuman serta jasa lainnnya untuk umum 

yamg dikelola secara komersial untuk memenuhi kriteria sebagai tempat 

tinggal sementara. Suatu hotel menyediakan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan oleh para tamu, agar mereka betah di Hotel serta menjamin 

kenyamanan dan kepuasan yang ada di kamar, petugas yang menangani 

kebersihan kamar adalah room attendant. Yayuk Sri Perwani (2006 : 2) 

mengemukakan bahwa : 

Kata hotel mulai digunakan sejak Abad 18 di London, Inggris. Saat 

itu yang disebut hotel adalah garni, sebuah rumah besar yang 

dilengkapi dengan sarana tempat menginap/tinggal untuk penyewaan 

secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata hotel sendiri merupakan 

perkembangan dari bahasa Perancis, hostel, berasal dari kata Latin: 

hospes, dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada 

tahun 1797. 

Pengertian Kompetensi Praktek Kerja Industri di Hotel mengacu pada 

pengertian yang telah dikemukakan di atas yaitu kemampuan peserta didik 

dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron pendidikan di sekolah dengan 

kegiatan secara terprogram di tempat jasa penginapan tersebut  untuk 

mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja profesional sebagai room attendat. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2011 : 148) menjelaskan bahwa “Instrumen Penelitian 

adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian”. Instrumen harus 

mengukur/menilai secara objektif, ini berarti bahwa nilai atau informasi yang 

diberikan individu tidak dipengaruhi oleh orang yang menilai atau fakta lain 

yang tidak berkepentingan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes. “Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian atau prestasi” (Arikunto, 2004 : 223) 

Tes yang diberikan kepada responden bertujuan untuk memperoleh 

data tentang hasil belajar room section (variabel X) menggunakan tes dalam 
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bentuk pilihan ganda dengan jumlah option lima, selain itu menggunakan tes 

dalam bentuk rubrik penilaian praktek room sction. 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Proses pengembangan instrumen yang baik meliputi pengkajian 

masalah yang sedang diteliti, membuat kisi-kisi butir soal instrumen, 

pembuatan butir soal, penyuntingan, mengadakan revisi terhadap butir-butir 

soal yang kurang baik, pengujian instrumen kepada responden kemudian 

pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. 

1. Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian mempunyai tingkat kesahihan, ketepatan atau tidak 

sebagai alat ukur yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor yang ada 

pada butir soal dengan skor total. Validitas alat pengumpul data kedua 

variabel menggunakan rumus Korelasi Product Moment (Arikunto, 2004 : 

272) yaitu : 

    
      (  ) (  )

 *       (  ) +*      (  ) +
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

X = Nilai variabel 1 

Y =  Nilai variabel 2 

 

Setelah besar koefisien diketahui, langkah selanjutnya adalah menguju 

taraf signifikansi korelasi dengan menggunakan rumus uji signifikansi 

korelasi product moment yaitu dengan menggunakan rumus t-student 

(Sugiyono, 2011 : 257), yaitu : 

           
(   )

(    )
 

Keterangan : 

thitung = Nilai t 

r  = Nilai koefisien Korelasi 

n  = jumlah sampel 
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Uji validitas dengan Jumlah item pertanyaan pada instrumen 

penelitian ini adalah 35 item pertanyaan untuk  Variabel X (Hasil belajar 

room section). Berdasarkan hasil perhitungan uji coba validitas soal pilihan 

ganda variabel X yang berjumlah 35 soal pada  

Dari hasil perhitungan ditentukan bahwa jika harga thitung ≥ ttabel 

dengan taraf kepercayaan 95% dandk= n-2 sesuai dengan standar penelitian 

pendidikan, maka diperoleh derajat kebebasan (dk) = 15 - 2 = 13 didapat ttabel 

= 2,1604, maka butir item pertanyaan dinyatakan valid dan signifkan. 

Pengujian instrumen penelitian selanjutnya, item yang tidak valid, 

tidak diikutsertakan, karena masing-masing indikator sudah terwakili, 

sehingga untuk penelitian selanjutnya digunakan 30 soal pertanyaan untuk 

variabel X, pada sampel penelitian sebanyak 30 responden. Perhitungan 

lengkap uji validitas dapat dilihat pada lampiran 1.1, untuk validitas rubrik 

penilaian praktikum dugunakan metode expert judgment. Artinya, rubrik 

penilaian tersebut dinilai kelayakan dan kesesuaiannya oleh ahli dibidang 

penilaian praktikum room section yaitu guru mata pelajaran room section. 

 

2. Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen 

cukup dipercaya atau tidak. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Cronbanch Alpha dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menghitung varians skor tiap-tiap item, dengan rumus : 

N

N

X
X

S

i

i

i


 



2
2

2

)(

 

Dimana: 
2

iS  = Varians skor tiap-tiap item
 


2

iX
 

= Jumlah kuadrat item Xi 

 2 iX
 

= Jumlah item Xi dikuadratkan 

N   = Jumlah responden     

 (Riduwan, 2011:115) 

 

 



40 
 

Lu’luwatin Rosdiana Aprilia, 2013 
Kontribusi Hasil Belajar Room Section Terhadap Kompetensi Praktek Kerja Industri Di Hotel 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

b. Menjumlahkan varians semua item dengan rumus : 

  ni SSSSS ....321  

Dimana : 

 iS   = Jumlah varians semua item 

nSSSS ...,, 321  = Varians item ke-1, 2, 3 … n 

 (Riduwan, 2011:116) 

 

c. Menghitung varians total dengan rumus : 

 

N

N

X
Xt

S

t

t


 



2

2

2

 

Dimana :
 2

tS   = Varians total 

Xt
2
  = Jumlah kuadrat X total  

(Xt)
2
  = Jumlah X total dikuadratkan 

N   = Jumlah responden 

 (Riduwan, 2011:116) 

 

d. Menghitung reliabilitas dengan rumus Alpha  




























t

i

S

S

k

k
r 1

1
11

 
 

  Dimana : 

11r  = Nilai Reliabilitas 

Si  = Jumlah varians semua item 

tS  = Varians total 

k  = Jumlah item pertanyaan 

    
  (Riduwan 2011: 116) 

 

Reliabilitas tes akan terbukti jika r11 > rtabel dengan tingkat 

kepercayaan 95 %. Apabila keadaan tersebut sebaliknya, maka angka 

instrumen penelitian itu tidak reliabel. Pedoman untuk mengadakan 

interpretasi keofisien reliabilitas (r11) digunakan kriteria seperti pada tabel 3.3 

berikut ini : 

 

 



41 
 

Lu’luwatin Rosdiana Aprilia, 2013 
Kontribusi Hasil Belajar Room Section Terhadap Kompetensi Praktek Kerja Industri Di Hotel 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.2 

Interpretasi Nilai r11 

 

Koefisien (r11) Interpretasi 

Antara 0,800-1,000 

Antara 0,600-0,800 

Antara 0,400-0,600 

Antara 0,200-0,400 

Antara 0,000-0,200 

= 0 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

Tidak berkorelasi 

Sumber : Arikunto (2004 : 196) 

Kriteria pengujian yaitu setiap item dalam instrumen penelitian 

dikatakan reliabel jika thitung > ttabel pada taraf kepercayaan 95%, serta derajat 

kebebasan (dk) = n-2. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada instrumen uji coba untuk 

variabel X  didapat r11= 0,982 > rtabel (0,553) berada pada indek 0,80-1,00. 

Maka uji pada reliabilitas ini termasuk dalam kategori derajat kepercayaan 

sangat tinggi. Artinya instrumen penelitian pada variabel X memiliki tingkat 

kepercayaan yang sangat tinggi untuk memperoleh data dari responden. 

Perhitungan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 1.1. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dan harus ditempuh 

oleh peneliti dalam penelitian sebelum mengolah data penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tes  

Tes dalam suatu penelitian menurut Sudjana (2009 : 100) yaitu “alat 

ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban 

yang diharapkan baik secara tertulis, lisan atau secara perbuatan”. Tes yang 

diberikan kepada responden bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 

hasil belajar room section pada proses pengolahan data untuk mengukur 

penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Tes diajukan secara tertulis 

dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 30 butir dengan 
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option jawaban 5, yang memiliki tujuan untuk memperoleh data hasil belajar 

penguasaan pengetahuan dengan hasil objektifitas tinggi, kemudian untuk 

mengukur penguasaan sikap dan keterampilan digunakan rubrik penilaian 

praktikum dengan beberapa kriteria penilaian. 

2. Pengambilan Data melalui Dokumen 

Pada pengambilan data melalui dokumen, peneliti mengumpulkan 

dokumen hasil penilaian kompetensi praktek kerja industri di hotel dari 

SMKN 15 Bandung yang bersumber dari setiap hotel tempat peserta didik 

meaksanakan praktek kerja industri di bagian room. Nilai hasil praktek kerja 

industri di hotel tersebut selanjutnya diproses dalam pengolahan data 

penelitian. 

 

H. Analisis Data 

Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini yaitu variabel 

Hasil Belajar Room Section sebagai variabel X dan variabel Kompetensi 

Praktek Kerja Industri di Hotel sebagai Variabel Y. Pengolahan data yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 

statistik inferensial. Langkah-langkah dalam analisis data adalah deskriptif 

dan statistik inferensial. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis data penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besar 

kecilnya frekuensi jawaban yang diberikan responden tentang hasil belajar 

room section dilihat dari penguasaan pengetahuan, sikap dan ketermapilan 

serta kompetensi praktek kerja industri di hotel dengan menggunakan rumus 

konversi skala lima. Tabulasi data dengan menggunakan rumus rata-rata ideal 

untuk lima kategori yang mengacu pada pendapat Wayan Nurkencana (1983 : 

88) sebagai berikut : 

M + 1,5SD < ke atas    = Sangat Tinggi 

M + 0,5SD s/d < M + 1,5SD  = Tinggi 

M – 0,5SD s/d < M + 0,5SD  = Cukup 

M – 1,5SD s/d < M - 0,5SD  = Kurang 

M – 1,5SD > ke bawah   = Rendah 
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Keterangan : 

M   : Rata-rata Ideal 

SD : Simpangan baku ideal 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan data 

sesuai dengan populasi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sudjana 

(2001 : 129) rumus untuk menghitung persentase yaitu : 

   
 

 
       

Keterangan : 

P  : Persentase (jumlah persentase yang dicari) 

f  : nilai yang diperoleh 

N  : jumlah seluruh nilai 

100% : bilangan tetap 

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan batasan-batasan sebagai berikut : 

100%  : seluruhnya 

76% - 99% : sebagian besar 

51% - 75% : lebih dari setengahnya 

50%  : setengahnya 

26% - 49% : kurang dari setengahnya 

1% - 25%  : sebagian kecil 

0%  : tidak seorangpun 

 

2. Analisis Statistika Inferensial 

Teknik pegolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 

komputasi program SPSS (Statisical Product and Service Solution) karena 

program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem 

manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif 

dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga udah difahami cara 

pengoperasiannya (Sugianto, 2007 : 1). Pengolahan data secara inferensial 

pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi yang bertujuan untuk 

memprediksi variabel terikat apabila variabel bebas diketahui yang didasari 

oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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Langkah-langkah analisis data secara inferensial meliputi : 

a. Uji Normalitas Distribusi Data 

Penulis menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan alasan data 

yang tersaji merupakan data interval, dapat membantu menentukan distribusi 

normal dengan jumlah data yang sedikit, proses pembuatan keputusan normal 

atau tidak suatu data lebih mudah karena Uji Kolmogorov-Smirnov 

membandingkan distribusi data (yang diuji normalitasnya) dengan distribusi 

normal baku yaitu data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score 

dan t-score. Uji normalitas akan terbukti jika f0 < fh maka bahwa kurva atau 

distribusi nilai menunjukkan kurva normal. 

b. Uji Linieritas Regresi 

Analisis regresi menurut Riduwan (2011 : 148) bertujuan untuk 

memprediksi variabel terikat apabila variabel bebas diketahui yang didasari 

oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Persamaan regresi yang digunakan adalah regresi 

inier sederhana, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kuadrat 

kecil.  

Langkah-langkah analisis regresi linier ini adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan persamaan regresi linier variabel Y atas X dengan rumus : 

 

       

 

Keterangan : 

  = Subjek dalam variabel dependent yang diprediksikan 

a = harga Y ketika harga X=0 (harga konstan) 

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan  

   angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen  

       yang didasarkan pada perubahan variabel independen.  

       Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun 

  = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai  

   tertentu 

(Sugiyono, 2011 : 148) 
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Koefisien a dan b dicari dengan rumus : 

  
(  )(   )  (  )(   )

 (   )  (  ) 
 

  
 (   ) (  )(  )

 (   ) (  ) 
    (Sugiyono, 2011:262) 

   

2) Menentukan Keputusan Pengujian Linearitas  dan Keberartian Regresi 

Tujuan menentukan keputusan pengujian linearitas dan keberartian 

regresi yaitu untuk menguji apakah model linier yang telah diambil itu benar-

benar cocok dengan keadaannya atau tidak. Menentukan keputusan pengujian 

linearitas  dan keberartian regresi menggunakan program SPSS V.16 pada 

Regresi Linier. Jika probabilitas lebi kecil dari 0,05 maka model regresi dapat 

digunakan dan kedua variabel memiliki hubungan yang linear. 

Hasil dari uji ANOVA, pada bagian ini ditampilkan hasil yang 

diperoleh dari nilai F dengan tingkat probabilitas yang terdapat pada tabel 

tersebut. Hasil dari Uji koefisien dapat dilihat pada nilai konstan dan nilai B, 

harga thitung dan tingkat signifikansi sehingga akan diperoleh persamaan 

perhitungan regresi sederhana yaitu : 

       

3) Uji Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi menurut Riduwan (2011 : 138) “dilakukan untuk 

mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik 

hubungan yang bersifat simetris, kausal, dan reciprocal”. Pada uji koefisien 

korelasi penulis menggunakan rumus koefisien Product Moment dari Pearson 

pada program SPSS v.16. Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel correlation. 

Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan secara statistik berikut : 

Ha : rxy ≠ 0 

Ha : rxy = 0 

Hipotesis ditunjukkan dengan menggunakan kaidah sebgaai berikut : 

a) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau (0,05≤Sig), maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

signifikan 
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b) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05≥Sig), maka H0 diolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan . 

Nilai rxy dikonsultasikan terhadap tabel kriteria interpretasi koefisien 

korelasi rxy seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel. 3.3 

Interpretasi Nilai rxy 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 
(Sumber : Sugiyono, 2011 : 231) 

 

4) Koefisien Determinasi 

Perhitungan koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi hasil belajar room sectian terhadap kompetensi praktek 

kerja industri di hotel rumus yang digunakan untuk koefisien determinasi 

(Sudjana, 2009 : 369) adalah sebagai berikut : 

 

       
        

 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

rxy = Koefisien Korelasi 

 

Koefisien determinasi ditinjau dari hasil tabel Model Summary dengan 

melihat nilai R dan nilai Rsquare. Semakin kecil nilai Rsquare maka semakin 

lemah hubungan antara kedua variabel. 
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I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

kegiatan penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum mengadakan penelitian, penulis mengadakan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Mengadakan pengamatan lapangan dengan mempelajari buku-buku 

sebagai sumber acuan dalam pembuatan outline penelitian, memilih 

masalah dan merumuskan masalah. 

b. Pembuatan outline 

c. Proses seminar judul 

d. Pengajuan dosen pembimbing 

e. Proses bimbingan menuju seminar 1 

f. Penyusunan desain skripsi yaitu BAB I, BAB II, BAB III dan instrumen 

penelitian.  

g. Seminar tahap 1.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah seminar 1 dan hasil perbaikan disetujui, maka dilakukan tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Penyebaran instrumen penelitian  

b. Pengambilan data dari responden 

c. Pengecekan data dan pengolahan data penelitian 

d. Penyusunan draft skripsi yaitu BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V 

dan instrumen penelitian  

e. Proses bimbingan menuju seminar II 

f. Seminar tahap II 

g. Tahap Penyelesaian Akhir 

3. Tahap penyelesaian akhir adalah: 

a. Perbaikan dan penyempurnaan draft skripsi 

b. Skripsi yang telah disetujui dijadikan bahan untuk ujian sidang SI. 


