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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipilih  adalah riset dan pengembangan. 

Penelitian ini akan menempuh tiga tahapan pokok sesuai dengan pendekatan 

metode Research and Development (R &D). Melalui pendekatan R&D maka 

diharapkan diperoleh sebuah model pelatihan kecakapan berkomunikasi para 

petugas Front Office. Dalam penelitian ini dilakukan treatment atau perlakuan 

terhadap sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Efektivitas model tersebut akan 

diketahui berdasarkan kecakapan berkomunikasi melalui serangkaian test 

kecakapan berkomunikasi. 

Tiga desain penelitian yang disusun dalam penelitian ini, yaitu deskriptif  

untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan melalui  tes kecakapan 

berkomunikasi serta ditunjang dengan observasi dan  wawancara. Penelitian 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus menggambarkan bagaimana kecakapan 

berkomunikasi para petugas Front Office yang didefinisikan oleh manajemen 

hotel Grand Aston Medan. 

Desain kedua adalah pengembangan model perlakuan terhadap sampel 

penelitian  yang dikembangkan melalui teknik delphi dan diskusi. Teknik Delphi 

dilakukan dengan mengundang sejumlah praktisi dan pakar baik yang berada di 

manajemen Hotel Grand Aston Medan  maupun para pakar yang menjadi 

pembimbing penelitian disertasi. Desain penelitian  yang ketiga adalah desain 

penelitian eksperimen semu. 

Menurut Borg dan Gall (1979:624) bahwa tujuan penelitian R & D dalam 

bidang pendidikan adalah lahirnya produk baru atau perbaikan terhadap produk 

lama untuk meningkatkan unjuk kerja pendidikan. R & D dalam bidang pendidi-

kan merupakan proses  untuk mengembangkan dan mengukur  produk-produk 

pen-didikan. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Borg dan Gall (1979:627) mengenai beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian R&D dalam bidang 

pendidikan yaitu; 
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1. Apakah model yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dunia 

pendidikan? 

2. Apakah rumusan model cukup efektif, sehingga dapat dijadikan dasar  untuk 

menyatakan bahwa pengembangan model hasil lebih baik dibandingkan 

dengan model yang sudah ada ? 

3. Apakah peserta latihan cukup memiliki kemampuan, keterampilan dan 

pengalaman untuk mengembangkan model latihan ? 

4. Dapatkah model yang dikembangkan dilaksanakan dengan waktu yang 

tersedia ? 

Berdasarkan pertimbangan yang dinyatakan untuk penelitian R&D 

tersebut maka peneliti  merumuskan model pelatihan kecakapan berkomunikasi 

bagi para petugas Front Office dalam bahasa Inggris terutama dengan para tamu 

asing yang berkunjung. Pengembangan model didasarkan pada konsep ESP yang 

dikemukakan Makrami (2010). Pengembangan dilakukan pada tahapan awal 

rancangan pelatihan yaitu meningkatkan komitmen organisasi dan karyawan 

terhadap pelatihan. Rendahnya komitmen organisasi terhadap pelatihan menjadi 

salah satu penyebab kurangnya efektivitas pembelajaran ESP. 

Pengembangan model lebih didasarkan pada tahapan awal dalam pelatihan 

terutama yang terkait dengan manajemen. Kesulitan yang akan menghambat 

pelatihan adalah dinamika pekerjaan, persepsi manajemen terhadap pelatihan ESP 

serta kesesuaian kurikulum yang diberikan kepada para peserta. Pada tahapan 

awal identifikasi mengenai komitmen dari pihak manajemen sangat penting agar 

pelatihan mendapat dukungan dan pihak manajemen memberikan kesempatan 

kepada para petugas untuk mengikuti pelatihan tanpa adanya beban pekerjaan 

selama waktu pelatihan berlangsung. 

Pengembangan dilakukan pada materi pelatihan. Karakteristik bahasa 

Inggris yang dipelajari adalah bahasa Inggris yang umum digunakan oleh para 

turis. Sedangkan pengembangan penilaian menggunakan pendekatan terpadu   

(pendekatan kuantitatif dan kualitatif) seperti digunakan oleh Barnawi (2011). 

Dari pendekatan kuantitatif dapat diperoleh gambaran mengenai feature program 

ESP sesuai dengan karakteristik pekerjaan guna mengetahui perbedaan dan 
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hubungan antar variabel dalam program terutama fasilitas, kurikulum serta 

kompetensi fasilitator. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menilai sikap, 

pengalaman, kebutuhan dan keinginan para stakeholder  (pihak manajemen). Dari 

penilaian kualitatif dapat diperoleh pemahaman mengenai sudut pandang para 

stakeholder terhadap pelatihan, bagaimana proses serta interaksi antara 

pembelajar dengan fasilitator. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah prosedur penelitian menjadi landasan pelaksana-

an penelitian secara keseluruhan. Penelitian terbagi ke dalam tiga kelompok 

penelitian yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Pada tahap awal 

penelitian peneliti mengukur bagaimana kecakapan berkomunikasi dalam bahasa 

Inggeris para petugas Front Office,  yaitu karyawan hotel Grand Aston yang 

terdiri dari seluruh para petugas yang berkomunikasi langsung dengan para tamu 

hotel termasuk para petugas di bagian House Keeping, Food and Beverage 

(F&B), dan Reception. 

Pada tahap awal penelitian peneliti melakukan observasi dan sejumlah tes 

untuk mengetahui bagaimana tingkat kecakapan berkomunikasi para petugas 

Front Office. Gambaran kecakapan berkomunikasi ditampilkan dalam bentuk 

kuantitatif yang didukung data kualitatif  sesuai dengan  hasil tes kecakapan 

berkomunikasi, observasi dan wawancara. 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan pada tahap awal adalah peneliti 

melakukan sejumlah tes kepada para petugas Front Office  dengan desain 

penelitian deskriptif jenis studi kasus karena sampel yang digunakan kecil. Tes 

kecakapan dan observasi serta wawancara dilakukan guna memperoleh gambaran 

mengenai tingkat kecakapan berkomunikasi para petugas Front Office secara 

lengkap terutama pada saat berkomunikasi dengan para tamu hotel. Langkah 

langkah yang direncanakan pada penelitian tahap pertama  adalah: 

1. Meningkatkan komitmen organisasi dan karyawan terhadap pelatihan. 

2. Merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh gambaran 

kecakapan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris serta mengembangkan 

model pelatihan ESP. 
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3. Menentukan unit–unit studi  yaitu para petugas Front Office secara 

bergiliran agar tidak mengganggu pekerjaan. Sifat-sifat yang akan diteliti 

adalah kecakapan berkomunikasi serta perilaku para petugas dalam 

berkomunikasi dengan Bahasa Inggris terutama dengan para tamu asing. 

4. Menentukan teknik pengumpulan data serta menentukan sumber data yang 

tersedia. 

5. Mengumpulkan data yang menggambarkan kecakapan berkomunikasi. 

6. Melakukan analisis dan interpretasi data. 

7. Menyusun laporan dan kesimpulan sebagai dasar untuk merencanakan 

desain penelitian selanjutnya yaitu desain penelitian dengan teknik Delphi 

untuk merancang model pelatihan kecakapan bahasa Inggris bagi petugas 

Front Office.  

Pada tahap kedua adalah mendiskusikan hasil penelitian pada tahap pertama 

dengan para pakar yang terkait dengan pengembangan model yang akan dirumus-

kan termasuk dengan para praktisi untuk memperoleh masukan dan memberikan 

pandangannya mengenai program model pelatihan kecakapan bahasa Inggris bagi 

para petugas Front Office.  Menurut Sudjana (2011:83), teknik Delphi pada 

dasarnya adalah rangkaian pertanyaan  yang bertahap dan berkelanjutan yang 

membutuhkan  jawaban yang bersifat umum seperti tujuan program pelatihan, 

masalah dan pemecahannya. Diskusi dilakukan dengan para ahli pendidikan 

maupun praktisi perhotelan untuk memahami bagaimana konsep ESP yang secara 

teoritis sesuai dan secara praktis dapat dilakukan serta memberikan kontribusi 

bagi peningkatan kecakapan berkomunikasi para petugas. 

Pada tahap ketiga peneliti melakukan penelitian eksperimen semu. Strategi 

manajemen pelatihan yang dikembangkan pada penelitian eksperimen mengacu 

pada strategi yang dikemukakan oleh Sudjana (2007:78) yaitu:  
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Tabel 3.1 

Langkah-Langkah Pengelolaan dalam Pelatihan 

 

No  Tahapan Pelatihan Langkah-langkah 

1 Analisis Internal  

(komitmen organisasi 

dan karyawan)  

a. Melakukan pendekatan terhadap pihak 

manajemen dan memahami sudut pandang 

manajemen terhadap pelatihan ESP 

b. Mengidentifikasi komitmen organisasi dan 

mendorong meningkatnya komitmen 

organisasi dan karyawan terhadap pelatihan 

c. Mengintegrasikan pelatihan ESP sebagai 

bagian dari pengembangan SDM  

2 Perencanaan Pelatihan a. Identifikasi kebutuhan, sumber-sumber dan 

kemungkinan hambatan pelatihan 

b. Perumusan Tujuan Pelatihan 

c. Penyusunan Program Latihan 

d. Penyusunan alat evaluasi awal dan akhir 

peserta latihan 

e. Penyiapan pelatihan bagi para pelatih 

3 Pelaksanaan Pelatihan  a. Pelaksanaan evaluasi awal peserta pelatihan 

b. Pelaksanaan program pelatihan 

c. Pelaksanaan Evaluasi Akhir peserta pelatihan 

4 Penilaian Program 

Pelatihan (pendekatan 

kualitatif dan 

kuantitatif) 

a. Penilaian terhadap proses pelatihan 

b. Penilaian terhadap hasil pelatihan 

c. Penilaian terhadap dampak  (pengaruh 

pelatihan) 

d. Penilaian terhadap strategi pelatihan 

 

Tahap selanjutnya adalah menguji rancangan program pelatihan untuk 

meningkatkan kecakapan berkomunikasi guna memperoleh data empiris dalam 

rangka memperbaiki model agar lebih baik. Disain eksperimen yang dipilih 

adalah disain pra-eksperimental yang disebut model eksperimen satu kelompok 

dengan pretes dan postes (one group pretest and posttest design ). Peneliti tidak 

menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. 

Table 3.2 

Desain Penelitian (Mc.Millan dan Schumacher 2001:454) 

Model pelatihan Kecakapan 

bahasa Inggris  

Pretest Perlakuan Post test 

A (Subjek)  01 X1 02 

 

                             Waktu eksperimen 
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Keterangan : 

A  : pemilihan sampel secara acak 

O1 : tes awal (pretes) 

O2 : tes akhir (postes) 

X1 : perlakuan 1 (Model Pelatihan Kecakapan Berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris yang dikembangkan ) 

 

 Kelompok peserta pelatihan diamati baik sebelum maupun sesudah pela-

tihan yang dikembangkan. Tes kecakapan berkomunikasi dilakukan secara 

berulang dengan menggunakan instrument tes kecakapan yang dianggap valid, 

memiliki daya pembeda yang baik, tingkat kesulitan yang diterima serta reliabi-

litas. Instrumen tersebut diujikan kepada sampel yang bukan sampel pelatihan. 

 Guna mengurangi ancaman validasi internal dan eksternal selama 

pelatihan, peneliti melakukan beberapa langkah sebagai berikut:  

1. Sampel tidak sedang mengikuti kegiatan serupa  

2. Sampel memiliki kemampuan kecakapan berkomunikasi yang homogen 

3. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat guna 

menghindari faktor kematangan subjek karena bertambahnya usia 

4. Tes kecakapan berkomunikasi dilakukan dengan proses yang sama  

5. Peserta yang dilatih adalah peserta dengan kecakapan berkomunikasi 

dibawah rata-rata n. Bagi petugas Front Office yang memiliki kecakapan 

berkomunikasi yang baik tidak disertakan sebagai peserta pelatihan 

6. Peserta pelatihan  bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai dengan izin 

pihak hotel Grand Aston 

7. Peneliti tidak ikut ambil bagian dalam proses perlakuan karena dikhawa-

tirkan akan mempengaruhi hasil pelatihan karena adanya harapan peneliti 

terhadap hasil pelatihan. 

Validasi eksternal dilakukan dengan cara  memilih sampel sesuai tujuan pene-

litian, menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan 

memilih instruktur yang memiliki kompetensi sebagai pelatih model yang dikem-

bangkan. Peserta pelatihan tidak diberitahu sedang menjadi sampel penelitian dan 

hanya diinstruksikan melalui manajemen hotel untuk mengikuti program pelatihan 

bahasa Inggeris. 
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Langkah penelitian secara keseluruhan mengikuti  langkah–langkah peneli-

tian Potensi dan Masalah- Pengumpulan data – Desain Produk – Validasi Desain – 

Revisi Desain – Ujicoba Produk – Revisi Produk – Ujicoba Pemakaian – Produksi 

Massal ( Borg & Gall dalam Sugiyono, 2010:298).  Digambarkan alur penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Kegiatan Penelitian Pada Pengembangan Model Pelatihan 

 

Potensi dan Masalah 

Keadaan yang seharusnya Keadaan sebenarnya 

Pengumpulan data 

Desain model pelatihan 

Validasi desain  

( pakar dan Praktisi) 

Revisi Desain 

Uji Coba Model 

Revisi Produk 

Uji Coba model dengan sampel terbatas 

Revisi Model  

Penerapan model  
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1. Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah yang terjadi 

antara kecakapan yang seharusnya dimiliki dengan kecakapan berkomunikasi 

yang dimiliki para petugas Front Office. Kesenjangan tersebut dapat 

diminimalisir  melalui R&D sehingga dapat ditemukan suatu model pelatihan 

kecakapan berkomunikasi yang efektif. 

2. Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur 

Melalui studi literatur juga dikaji ruang lingkup produk yang akan 

dikembangkan, manfaat, kondisi-kondisi pendukung agar produk dapat 

digunakan atau diimplementasikan secara optimal dalam lingkup industri 

hotel, keunggulan dan keterbatasannya. Studi literatur dibutuhkan untuk 

mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan model 

pelatihan kecakapan berkomunikasi. 

3. Desain Produk 

Desain model pelatihan diwujudkan dalam gambar untuk menilai dan 

mempermudah pelaksanaan. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena 

efektivitasya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui 

pengujian-pengujian secara empiris maupun teoritis.  

4. Validasi desain 

Validasi desain dilakukan oleh para pakar di bidangnya serta para 

pembimbing disertasi. Validasi desain adalah proses kegiatan untuk menilai 

apakah rancangan model pelatihan secara rasional akan lebih efektif untuk 

meningkatkan kecakapan berkomunikasi para petugas Front Office terutama 

pada saat berbicara dengan para tamu asing. 

5. Perbaikan desain  

Perbaikan desain dilakukan setelah divalidasi melalui diskusi dengan pakar 

dan para ahli lainnya agar model pelatihan yang dihasilkan dapat diminimali-

sir kelemahannya. 

6. Uji Coba Produk 

Pengujian dapat dilakukan dengan ekperimen yaitu mengukur efektivitas 

model yang dikembangkan. Efektivitas dilakukan dengan menguji 
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signifikansi perbedaan kemampuan peserta latihan sebelum dan setelah uji 

coba 

7. Perbaikan produk 

Perbaikan dilakukan terhadap model yang dikembangkan dengan mengacu 

pada fakta empiris dan hasil pengujian efektivitas model. Evaluasi efektivitas 

model ditunjang dengan observasi terhadap proses uji coba model  pelatihan.  

8. Uji coba penggunaan produk dengan sampel terbatas 

Setelah mendapatkan perbaikan, model diuji coba kembali untuk melihat 

hasil perbaikan dan efektivitas model secara keseluruhan terhadap peningkat-

an kemampuan berkomunikasi peserta latihan. 

9. Revisi produk 

Revisi produk dilakukan guna meningkatkan efektivitas model dan memini-

malisir kekurangan. Revisi didasarkan pada fakta empiris yang ditemui dan 

diidentifikasi tidak sesuai dengan konsep pelatihan yang dikembangkan. 

10. Penerapan model  

Model pelatihan  yang telah diuji coba dinyatakan efektif untuk dijadikan 

sebagai salah satu model pelatihan yang dapat digunakan oleh pihak hotel 

Grand Aston atau perusahaan lain  yang bergerak di bidang pelayanan jasa 

perhotelan.  

C. Lokasi  dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Hotel Grand Aston Medan. Populasi penelitian 

pada penelitian desain pertama menggunakan sampel jenuh artinya seluruh 

populasi dijadikan sampel karena kurang dari seratus dengan pengambilan data tes 

kecakapan berkomunikasi bahasa Inggris dilakukan secara bertahap. Peneliti 

mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan rutinitas kerja yang dilakukan. 

Pengambilan data melalui tes dilakukan pada saat yang bersangkutan bekerja 

dengan izin dari pihak Hotel Aston.  

Subjek penelitian untuk mengetahui kecakapan berkomunikasi dalam 

bahasa Inggeris dengan sampel para petugas Front Office. Untuk memperkuat 

hasil tes kecakapan ditunjang dengan observasi terhadap perilaku berkomunikasi 

para petugas Front Office dengan para tamu dilakukan wawancara dengan para 
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tamu hotel. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel insidental (tamu 

hotel yang ditemui sedang berkunjung ke hotel).  

Pada tahap desain penelitian Delphi, peneliti menggunakan  sumber data 

dari para pakar di bidang pendidikan terkait, para praktisi pelatihan, manajemen 

hotel Grand Aston Medan terkait dengan data-data yang diperoleh pada penelitian 

tahap satu. Data yang diperoleh dijadikan dasar untuk  penyusunan konsep 

pelatihan serta pengembangannya.  

Pada penelitian tahap kedua dirumuskan alasan perlunya dikembangkan 

model pelatihan kecakapan  berkomunikasi dalam bahasa Inggris berdasarkan data 

yang diperoleh. Penelitian pada tahap kedua ditujukan untuk memperjelas konsep 

model pelatihan yang akan dilaksanakan baik pada perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasi. Objek lain pada penelitian tahap dua yang melibatkan para 

pakar dan praktisi adalah mengenai program pelatihan kecakapan berkomunikasi 

dalam bahasa Inggris secara keseluruhan termasuk aspek-aspek permasalahan dan 

pemecahannya. 

Pada tahap desain penelitian ketiga yaitu tahap perlakuan terhadap peserta 

pelatihan, teknik pengambilan sampel menggunakan sampel purposive. Beberapa 

pertimbangan yang diajukan adalah keberlangsungan pekerjaan, rutinitas kerja 

yang tidak bisa ditinggalkan, serta tujuan pelatihan. Keikutsertaan peserta latihan 

dilakukan secara bergiliran agar tidak mengganggu tugas untuk memberikan 

pelayanan kepada tamu hotel. Pertimbangan lainnya adalah kesediaan pihak hotel 

untuk memberikan izin bagi petugas Front Office mengikuti pelatihan. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak hotel Aston bahwa keikutsertaan peserta 

pelatihan tidak mengganggu pekerjaan. Jumlah sampel yang dipilih untuk 

mengikuti pelatihan adalah 10 (sepuluh) orang petugas. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pendekatan penelitian kualitatif pada desain penelitian pertama 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara tanpa 

peran serta. Tes kecakapan berkomunikasi dilakukan terhadap peserta pelatihan 

yang terdiri dari tes speaking dan writing guna menunjang hasil observasi. Basuki 
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(2006:105) menyatakan bahwa ” teknik pengumpulan informasi (data) menjadi 3 

(tiga) jenis, yaitu: 1) observasi,  2) wawancara, 3) dokumen, sedangkan alat-alat 

audiovisual penulis sebut sebagai alat bantu pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian tahap satu adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Obervasi terhadap objek penelitian dilakukan untuk mendukung data yang 

diperoleh melalui angket sebagai instrumen utama penelitian yaitu hasil tes 

kecakapan berkomunikasi para petugas Front Office. Nazir (2003:175) menyata-

kan bahwa ”pengumpulan data dengan observasi langsung  adalah cara pengam-

bilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar untuk 

keperluan tersebut”.  

 Teknik observasi terutama dilakukan pada situasi pekerjaan untuk melihat 

bagaimana kecakapan berkomunikasi para petugas Front Office.  Observasi yang 

dipilih dalam penelitian ini  yaitu observasi nonperan-serta, artinya pengamat 

tidak melibatkan diri pada objek penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap para petugas Front Office untuk 

mengumpulkan data dan memperoleh informasi lengkap tentang segala hal yang 

dipikirkan dan dirasakan pada saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan 

para tamu hotel. Wawancara dilakukan terhadap para tamu yang ditemui untuk 

memperoleh gambaran mengenai kecakapan berkomunikasi para petugas terutama 

dalam menyampaikan pesan yang dibutuhkan oleh para tamu hotel dalam bahasa 

Inggris. Wawancara dilakukan secara terstruktur, baik terfokus maupun tidak 

terfokus. Wawancara dilakukan dalam suasana informal dan santai terutama pada 

saat berada di lobi hotel. Suasana akrab diciptakan oleh peneliti baik pada saat 

berkomunikasi dengan para tamu atau para petugas Front Office. 

Hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan 

dan observasi ditulis dalam lembar catatan lapangan. Catatan lapangan ini dibuat 

dalam bentuk catatan lapangan biasa, dan catatan harian. 
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3. Dokumentasi  

Studi dokumentasi  dilaksanakan guna menunjang hasil observasi, wawancara 

dan tes kecakapan berkomunikasi. Hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang 

dapat memberikan keterangan dan observasi ditulis dalam lembar catatan 

lapangan. Catatan lapangan yang menunjukkan hasil observasi  dibuat dalam tiga 

jenis yakni  catatan lapangan biasa, rekaman, dan catatan lapangan harian. 

4. Test kecakapan berkomunikasi  

Test kecakapan berkomunikasi meliputi aspek penilaian multiple choice 

dengan bobot penilaian sesuai dengan kondisi objektif pekerjaan yang lebih 

menekankan pada speaking. Instrumen penilaian tes kecakapan berkomunikasi 

yang digunakan akan diuji tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran instrument test. Tes kecakapan berkomunikasi diberikan untuk menge-

tahui gambaran kemampuan peserta pelatihan dalam berkomunikasi. 

Catatan mengenai kondisi objektif kemampuan berkomunikasi para calon 

peserta pelatihan, jawaban tertulis mengenai tujuan rencana, dan masalah 

pelatihan serta yang disampaikan para pakar dan praktisi merupakan bahan yang 

digunakan untuk melakukan pengembangan model pelatihan. 

Hasil diskusi dengan para pakar di bidang komunikasi dalam industri 

perhotelan terutama dari pihak Aston, diskusi dengan pembimbing disertasi, dan 

hasil seminar yang terkait dengan materi pelatihan dicatat dan didokumentasikan 

sebagai dasar bagi refleksi pengembangan model pelatihan pada tahap penelitian 

selanjutnya. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian tahap ketiga 

adalah dengan menggunakan serangkaian tes kecakapan berkomunikasi baik 

secara tertulis maupun lisan. Instrumen yang digunakan sama seperti instrumen 

yang digunakan pada tahap pertama. Hasil tes akan diskoring dengan skala 

penilaian sangat baik, baik, kurang baik, buruk, buruk sekali. 

Untuk menunjang hasil scoring maka teknik pengumpulan data pada tahap 

ketiga menggunakan observasi dan wawancara guna memperkaya hasil tes. 

Observasi dilakukan terhadap setting lokasi dimana para petugas bekerja melayani 

tamu. Wawancara dilakukan baik terhadap peserta pelatihan maupun para tamu 
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hotel untuk mengetahui kecakapan berkomunikasi para peserta pelatihan setelah 

mendapatkan pelatihan kecakapan berkomunikasi. 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini. Peneliti menyusun definisi operasional penelitian 

sebagai berikut: 

a. Kecakapan Berkomunikasi 

Kecakapan merujuk pada seperangkat keterampilan dan kemampuan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Menurut KBBI (versi 1.1) kecakapan adalah 

sanggup melakukan sesuatu pekerjaan ; mampu; dapat. Kesanggupan dalam 

melakukan suatu pekerjaan perlu ditunjang oleh sejumlah kompetensi serta 

aspek psikis yang menyertainya seperti motivasi dan komitmen. Selain itu 

kesempatan dan lingkungan yang kondusif akan turut mempengaruhi 

bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya  

Komunikasi mengandung arti sebagai usaha menyampaikan gagasan, idea 

atau pendapat.  Berkomunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan 

pesan kepada penerima pesan. Pesan yang disampaikan harus dapat diterima 

dan dipahami oleh komunikan.  Komunikasi diartikan dengan memberi 

pesan, menyampaikan informasi baik secara formal maupun informal baik 

satu arah maupun dua arah. Inti dari komunikasi adalah pesan yang 

disampaikan, seperti diungkapkan oleh Lammers (2011:160) bahwa: 

“Message is a core concept in the discipline of communication”. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai kecakapan dan berkomunikasi 

maka pada penelitian ini kecakapan berkomunikasi dapat didefinisikan secara 

operasional sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang 

menunjang proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan dengan para  

tamu asing dalam bahasa Inggris dalam konteks pelayanan di lingkungan 

hotel. 
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b. Model Pelatihan ESP ( English for Specific Purposes ) 

Model adalah contoh atau suatu pola yang dihasilkan. Model dapat menjadi 

standar dalam melakukan atau menghasilkan suatu produk. Model dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu pola atau rancangan yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu contoh. Sedangkan pelatihan adalah suatu pro-

ses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan cipta, rasa dan karsa.  

 Secara ontologis, pelatihan adalah upaya pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh organisasi  (instansi pemerintah, lembaga, swadaya 

masyarakat, perusahaan dan lain sebagainya) untuk memenuhi kebutuhan 

atau untuk mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 2007:4). ESP (English for 

Specific Purposes) adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran berkomu-

nikasi dalam bahasa Inggris yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

pembelajar, dibelajarkan dengan metode yang sesuai dengan kondisi 

objektif pembelajar dan  didesain untuk pembelajar dewasa. 

 Berdasarkan pendapat para ahli maka dirumuskan definisi operasional 

medel pelatihan ESP yaitu suatu pendekatan latihan untuk meningkatkan 

kecakapan berkomunikasi. dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan 

kebutuhan praktis , kondisi pekerjaan serta kondisi objektif peserta latihan. 

c. Petugas Front Office 

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut Front Office adalah guest 

service area (area pelayanan tamu). Karyawan yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan fungsi guest service area adalah guest service agent. 

dalam kaitannya dengan penelitian ini, definisi operasional petugas Front 

Office adalah karyawan hotel Aston yang berinteraksi langsung dalam 

melayani para tamu. 

2. Kisi-kisi Penelitian 

Kisi-kisi penelitian dirancang berdasarkan definisi operasional serta 

indikator penelitian yang dirancang berdasarkan konsep, teori serta kondisi 

empirik. Kisi-kisi penelitian dalam penelitian ini adalah : 
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a. Kecakapan berkomunikasi  

Kecakapan berkomunikasi tidak hanya diartikan mampu menyampaikan 

pesan dalam bahasa Inggris maupun merespon pesan yang diterima. Mampu 

menyampaikan pesan dengan bahasa yang dipahami para tamu asing 

Merespon secara tepat pesan atau simbol bahasa yang diterima, sopan dan 

santun sesuai budaya keramahtamahan Hotel Aston. 

b. Model ESP 

Indikator model pelatihan ESP yang akan dirancang adalah pelatihan sesuai 

dengan pendidikan bagi orang dewasa serta sesuai dengan kebutuhan para 

petugas, kondisi objektif kemampuan kerkomunikasi, kepentingan dan 

tujuan manajemen hotel, dan pekerjaan. 

c. Petugas Front Office  

Indikator para petugas Front Office adalah  memberikan pelayanan hotel ke-

pada para tamu secara langsung, berkomunikasi dengan para tamu serta 

menjadi bagian dari fungsi dan peran SDM dalam pelayanan terhadap para 

tamu hotel. 

Tabel 3.3 

Variabel , Konsep, dan Definisi Operasional 

Variabel  Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Kecakapan 

Berkomunikasi 

Kemampuan 

menyampaikan 

dan merespon 

pesan dalam 

bahasa Inggris 

secara tepat, 

sopan dan 

santun sesuai 

budaya 

keramahtamah-

an hotel Aston. 

 

Kecakapan 

sosial dalam 

berkomuni-

kasi 

1. Sesuai dengan tujuan 

komunikasi dengan 

para tamu 

2. Memiliki pemaham-

an mengenai budaya 

komunikasi 

3. Memiliki etika dalam 

berkomunikasi 

4. Mampu 

berkomunikasi secara 

pribadi dengan tamu          

(empaty, respon-

siveness, terbuka, 

mendukung, sikap 

positif) 

5. Mampu Berkomu-

nikasi dengan tamu 

dalam bahasa Inggris 
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Variabel  Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Model ESP Model pelatihan 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Inggris yang 

dirancang 

dalam ruang 

lingkup industri 

jasa perhotelan 

Komitmen 

Organisasi 

Dukungan Organisasi 

Kebutuhan 

peserta 

Sesuai dengan ke-

butuhan peserta 

Bahasa Sesuai dengan ke-

lompok bahasa yang 

umum digunakan para 

tamu 

Rancangan 

Pelatihan 

Isi materi dan proses 

pelatihan seperti 

metode pelatihan, 

waktu, tujuan, 

pendekatan fasilitas 

sesuai dengan tujuan 

pelatihan 

Evaluasi Kesesuaian silabi 

dengan peserta  

 Partisipasi peserta didik 

Perubahan sikap dan 

perilaku dalam 

pekerjaan 

Hasil bagi organisasi 

Petugas Front 

Office 

Karyawan hotel 

yang memberi-

kan pelayanan 

hotel kepada 

para tamu 

secara langsung 

dan  

berkomunikasi 

dengan para 

tamu 

Kecakapan  

 

 

Kesempatan 

 

 

 

Kemampuan 

 

 

 

Komitmen 

 

1. Berinteraksi secara 

langsung dengan 

tamu 

2. Mendapatkan izin 

dari manajemen 

Hotel untuk 

mengikuti latihan 

3. Memiliki kecakapan 

berkomunikasi dalam 

bahasa Inggris yang 

rendah 

4. Memiliki komitmen 

dan motivasi untuk 

mengikuti pelatihan. 

 

3. Jenis –Jenis Instrumen  

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, instrumen yang 

digunakan adalah hasil tes kemampuan bahasa Inggris, catatan lapangan  
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(digunakan dalam studi kasus), lembar hasil diskusi dengan para pakar dan 

pihak manajemen hotel yang terkait dengan pelatihan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik 

analisis data yang dilakukan terbagi ke dalam tiga bagian sesuai dengan tahapan 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk desain penelitian studi 

kasus adalah teknik analisis data kualitatif. Beberapa prinsip analisis data 

kualitatif adalah data-data yang muncul bukan rangkaian angka tapi rangkaian 

kata-kata yang dilakukan berulang-ulang, berlanjut dan terus menerus sampai 

diperoleh gambaran mengenai kecakapan komunikasi para petugas Front Office 

tidak hanya pada kemampuan saat tes namun lebih ditekankan pada kecakapan 

berkomunikasi dengan para tamu hotel. Analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dengan langkah-langkah seperti dijelaskan Milles & Huberman (alih 

bahasa Rohidi, 1992:6)  sebagai berikut: a) reduksi data, display data dan 

verifikasi data.  

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan di lapangan, reduksi data dilakukan secara terus menerus guna 

mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara tertentu hingga kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

Display data yaitu sekumpulan informasi yang terkumpul yang akan 

memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian meliputi berbagai 

jenis matriks, grafik, diagram yang dirancang untuk menggabungkan informasi 

yang tersusun  dalam sesuatu yang padu dan mudah diraih. Menarik kesimpulan/ 

verifikasi yaitu upaya  dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan disusun 

dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami yang menggambarkan 

kecakapan berkomunikasi para calon peserta pelatihan. 

Agar tercapai kredibilitas dalam penelitian pada tahap pertama maka cara 

yang dilakukan adalah : 



98 

 

Budi Indra Syahdewa, 2014 
Model Pelatihan English For Specific Purposes Bagi Peningkatan Kecakapan Berkomunikasi  
Petugas Front Office Pada Jaringan Hotel Aston  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Memperpanjang masa observasi. Pada saat melakukan observasi diperlukan 

waktu untuk betul-betul mengenal kondisi objektif  Front Office terutama jenis 

kegiatan. Peneliti telah melakukan penelitian sebelum usulan penelitian 

diajukan dan berinteraksi dengan para petugas Front Office. Peneliti 

memperpanjang waktu penelitian dan memeriksa  kebenaran informasi yang 

ada guna memperoleh data dan informasi yang valid yang diperlukan dalam 

penelitian. 

2. Pengamatan yang terus menerus. Melalui pengamatan yang kontinu peneliti 

akan dapat memberikan deskripsi yang cermat dan terinci mengenai kecakapan 

berkomunikasi para peserta pelatihan. 

3. Triangulasi, yaitu bertujuan memeriksa kebenaran data yang diperoleh tentang 

kecakapan berkomunikasi para petugas Front Office. Triangulasi berarti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Data hasil observasi dan wawancara 

diperiksa dengan data dari hasil tes kecakapan berkomunikasi. 

4. Membicarakan dengan Orang Lain (peer debriefing). Pembicaraan ini 

bertujuan untuk memperoleh kritik, pertanyaan-pertanyaan tajam, yang 

menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitian. Pembicaraan 

dilakukan dengan pihak manajemen hotel Aston terutama bagian HRD. 

5. Menggunakan bahan referensi. Peneliti menggunakan bahan dokumentasi 

yakni hasil rekaman wawancara dengan subjek penelitian atau bahan 

dokumentasi yang diambil dengan cara tidak mengganggu atau menarik 

perhatian informan, sehingga informasi yang didapatkan memiliki validitas 

yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data.  

6. Mengadakan  Member Check. Tujuan member check ialah agar informasi yang 

penulis peroleh  dan gunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud oleh informan. Bila terjadi ketidaksesuaian data maka akan 

dilakukan perbaikan sesuai dengan sumber data.  

Tahap penelitian kedua dititikberatkan pada kajian konsep-konsep  penelitian 

serta data yang diperoleh pada tahap pertama. Kesepakatan terhadap masalah yang 

dihadapi, tujuan pelatihan, analisis kebutuhan kecakapan berkomunikasi dimasa 
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depan, dan solusi untuk memecahkan masalah kecakapan berkomunikasi menjadi 

inti atas penelitian pada tahap kedua. Proses penelitian pada tahap kedua 

menggunakan teknik inquiri reflektif yaitu dengan melakukan kajian yang 

mendalam sampai disepakati mengenai tujuan kegiatan pelatihan, perencanaan 

kegiatan, dan pemecahan masalah yang dihadapi.  

Tanya jawab tertulis baik dengan para pakar maupun praktisi terutama dari 

pihak Hotel Aston serta para petugas Front Office, catatan hasil diskusi baik 

dengan rekan sejawat maupun para praktisi bisnis hotel akan dihentikan jika 

tercapai kesepakatan setelah informasi terkumpul. 

Pada tahap ketiga peneliti melakukan observasi terhadap proses pelatihan 

dan hasilnya di tempat kerja. Analisis terhadap evaluasi hasil pelatihan menggu-

nakan kriteria reaksi, pembelajaran, perilaku kerja serta akibat bagi organisasi 

dalam lingkup terbatas yaitu hanya pada unit Front Office. 

Observasi melibatkan pihak manajemen hotel agar diperoleh data 

pengamatan yang objektif dan jelas. Pada tahap selanjutnya untuk menguji 

efektivitas model peneliti melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif 

terhadap hasil pelatihan melalui serangkaian observasi. Untuk menguji efektivitas 

dalam kepuasan peserta pelatihan terhadap proses pelatihan seperti bagaimana 

kepuasan peserta terhadap fasilitas ruangan, audio visual, pelatih, materi, jam 

pelatihan, durasi dan tujuan pelatihan itu sendiri digunakan instrumen diskusi dan 

wawancara baik setelah sesi latihan maupun pada saat istirahat.  

Guna mengetahui bagaimana kecakapan berkomunikasi digunakan tes 

kecakapan berkomunikasi setelah peserta mendapatkan pelatihan kemudian 

membandingkannya dengan hasil tes kecakapan berkomunikasi sebelum 

mendapatkan pelatihan.  Nilai kecakapan berkomunikasi yang didukung oleh hasil 

observasi baik pada pretest maupun post test dinilai dengan kriteria sangat kurang, 

kurang, cukup, tinggi, dan sangat tinggi). Untuk mengetahui efektivitas model 

pada aspek pembelajaran digunakan analisis uji beda hasil tes tertulis. Analisis 

data menggunakan teknik uji beda non parametric sesuai dengan jenis data yaitu 

Wilcoxon sedangkan  analisis pengaruh pelatihan tahap 2 menggunakan analisis 

regresi non parametrik rank Spearman. 
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Guna mengetahui bagaimana aplikasi atau implementasi kecakapan 

berkomunikasi dalam bahasa Inggris terutama pada saat menyampaikan pesan 

kepada para tamu asing, dilakukan analisis melalui pengamatan terhadap keluhan 

pelanggan, perilaku kerja (kejadian kritis atau kecelakaan kerja) serta tanggapan 

manajemen terhadap perkembangan pencapaian tujuan perusahan untuk mem-

berikan kepuasan kepada pelanggan).  Efektivitas pelatihan pada aspek hasil baik 

terhadap unit kerja maupun pada manajemen menggunakan instrumen wawancara 

dan diskusi dengan pihak manajemen serta laporan kinerja para petugas Front 

Office. Efektivitas hasil bagi organisasi dilakukan secara terbatas dan hanya pada 

aspek peningkatan atau kontribusi para petugas terhadap tujuan unit-unit kerja 

(bagian Front Office) dalam organisasi.  

 


