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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, 

karena dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah aktual yang 

terjadi pada saat berlangsungnya penelitian. Tujuan penelitian deskriptif ini yaitu 

untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

dilaksanakan oleh peserta didik SMK Negeri 15 Bandung di Panti SosialTresna 

Werdha Budi Pertiwi Bandung. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMK Negeri 

15 Bandung yang berlokasi di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 4 Bandung. Alasan 

peneliti memilih tempat ini karena SMK Negeri 15 Bandung merupakan satu-

satunya sekolah di Jawa Barat yang memiliki Program Keahlian Pekerjaan Sosial 

yang menyelenggarakan PKL di panti sosial dalam bidang pelayanan lanjut 

usiayaituPantiSosialTresnaWerdha Budi Pertiwi Bandung. Hal ini menjadi alasan 

utama peneliti melakukan penelitian skripsi di tempat tersebut. 

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik SMK Negeri 15 Bandung 

yang telah melaksanakan PKL di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi 

Bandung. Subyek dalam penelitian ini berjumlah enam orang peserta didik yang 

telah mengikuti PKL. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel total yaitu 

seluruh peserta didik SMK Negeri 15 Bandung yang telah melaksanakan PKL di 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi Bandung yang berjumlah enam orang.
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar checklist. Daftar 

checklist dalam penelitian ini berisikan sejumlah pertanyaan dengan 

menggunakan Skala Guttman, untuk mendapat jawaban tegas “ya” atau “tidak”. 

Daftar checklist dengan menggunakan komentar terbuka diberikan kepada peserta 

didik SMK Negeri 15 Bandung yang telah melaksanakan PKL di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Pertiwi Bandung. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-

langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu dengan 

melakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Pemilihan masalah dan perumusan masalah. 

b. Studi literatur dengan mencari beberapa referensi dari buku, jurnal atau model 

sebagai sumber untuk mencari data terkait penelitian yang dilakukan. 

c. Penyusunan proposal penelitian. 

d. Seminar proposal/seminar judul. 

e. Proses bimbingan penyusunan BAB I, BAB II dan BAB III. 

f. Penyusunan kisi-kisi instrumen dan instrumen. 

g. Pelaksanaan seminar I/seminar desain. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu perbaikan/revisi hasil seminar desain, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Melakukan penyebaran daftar cheklist kepada partisipan. 

b. Melakukan pengecekan dan pengolahan data. 

c. Penyusunan draft skripsi. 

d. Seminar II/seminar draft. 

e. Perbaikan draft skripsi hasil seminar II. 
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3. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan yang dimaksud adalah tahap pelaporan skripsi yang telah 

disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang dilaksanakan 

dalam ujian sidang. 

 

F. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang didapat dari hasil 

observasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat 

agar simpulan yang diperoleh tepat.  

1. Presentase Data  

Pengolahan data penelitian ini yaitu menghitung hasil presentase pengamatan 

pada responden dengan tujuan untuk melihat perbandingan besar kecilnya 

frekuensi yang diberikan karena jumlah jawaban pengamatan pada responden 

untuk setiap item berbeda. Rumus statistic sederhana dengan menggunakan 

presentase yang digunakan mengacu pada pendapat Ali (2002, hlm. 184). 

 

 

 

Keterangan: 

P = Presentase (jumlah presentase yang dicari) 

f = Frekuensi (jumlah alternative jawaban) 

n = Jumlah responden 

100% = Bilangan mutlak 

2. Pengambilan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam mengolah data deskriptif yaitu menarik kesimpulan. 

Setelah peneliti menarik kesimpulan dan mempelajari kembali data dari hasil 

penelitian, isi dari kesimpulan tersebut akan menyatakan kredibilitas dari asumsi 

awal peneliti.  

   
 

 
         

 


