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BAB III 
METODA PENELITIAN 

 
A. Metode Penelitian 

Menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian diperlukan 

suatu metode. Sehubungan dengan itu, Sudjana (2008 : 52) mengemukakan bahwa 

“Metode dalam suatu penelitian berkenaan dengan cara bagaimana memperoleh data 

yang diperlukan. Metode ini lebih menekankan kepada strategi dan pendekatan dalam 

memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang waktu yang dibutuhkan”. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan seberapa pengaruh hasil 

belajar Dasar Patiseri terhadap minat usaha patiseri mahasiswa pada mahasiswa 

program studi pendidikan tata boga. Bertitik tolak dari tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, maka metode yang cocok adalah deskriftif analitik dengan  

statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya dapat 

digunakan untuk populasi, seperti pendapat yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2008:209) bahwa “Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menggunakan data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi”. 

Pendapat lain tentang statistik inferensial adalah menurut Arikunto (2006 : 

298) bahwa “Statistik inferensial berfungsi untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian yang dilakukan pada sampel, bagi populasi”. Statistik inferensial disebut 

statitstik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi 

berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (probability). Suatu 

kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai 
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peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk 

persentase. 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif analitik  karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang berlaku untuk umum 

dengan mengetahui seberapa besar pengaruh hasil belajar Dasar Patiseri terhadap 

minat usaha patiseri pada mahasiswa pendidikan tata boga. Penelitian ini membahas 

tentang hasil belajar Dasar Patiseri dari kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor, 

terhadap minat mahasiswa berkaitan dengan minat volunter, minat involunter,dan 

minat non volunter. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari hasil belajar 

Dasar Patiseri (Variabel X) terhadap Minat usaha Patiseri (Variabel Y) pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga PKK FPTK UPI angkatan 2006. 

B. Definisi Oprasional 

Definisi operasional diperlukan dalam penelitian untuk menghindari 

kesalahpahaman penafsiran antara pembaca dan penulis mengenai beberapa istilah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (Poerwadarminta, 

2000 : 664). 
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2. Hasil belajar dasar patiseri 

Hasil belajar menurut Slameto (2003:2) bahwa, “Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Hasil belajar mata kuliah Dasar Patiseri 

merupakan penguasaan dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor 

mahasiswa sebagai minat usaha patiseri. 

Pengertian hasil belajar dalam pengertian ini yaitu kemampuan yang dimiliki 

oleh mahasiswa yaitu pengalaman belajar tentang konsep dasar patiseri. 

3. Minat dalam usaha patiseri 

Minat menurut Surya,M (2003:99) terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Minat 

Volunter ,Minat Involunter, dan Minat Non Volunter. Usaha patiseri adalah upaya 

mengerahkan tenaga pikiran untuk memproduksi patiseri pernyataan tersebut 

menurut Subekti, S  (2001 :1) 

Pengertian minat dalam usaha patiseri pada penelitian ini yaitu upaya 

mahasiswa mengerahkan tenaga dan pikiran untuk membuka usaha patiseri. 

Minat mahasiswa tergantung pada tiga jenis minat yaitu  minat yang timbul secara 

sukarela, minat dari luar diri pelajar dengan pengaruh suatu situasi yang 

diciptakan oleh pelajar, dan minat yang timbul dipaksakan atau diharuskan. 
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Pengaruh Hasil belajar Dasar Patiseri terhadap minat usaha patiseri pada 

mahasiswa program studi pendidikan tata boga adalah suatu daya yang ada atau 

timbul dari penguasaan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor mahasiswa 

terhadap minat usaha patiseri yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Minat Volunter 

,Minat Involunter, dan Minat Non volunter. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi menurut Arikunto ( 2006 : 130 ) “Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Sesuai 

dengan pendapat yang telah diuraikan, maka yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga yang telah menempuh 

mata kuliah Dasar Patiseri dan Praktek Usaha Boga  sebanyak 110 mahasiswa. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah sampel purposif. Sampel ini dipilih karena 

mempunyai beberapa karakteristik didasarkan pada fenomena yang menarik perhatian 

yang khas dan khusus seperti menonjolkan keberhasilan sesuatu. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2006 yang sudah menempuh  

mata kuliah Dasar Patiseri sebanyak 40 orang mahasiswa. Sampel tersebut diambil 

karena sebagian besar mahasiswa angkatan 2006  tertarik untuk membuka usaha 
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patiseri, hal ini terlihat dengan adanya mahasiswa yang menunjukkan keinginan 

untuk membuka usaha patiseri dan menumbuhkan minatnya dengan cara menambah 

wawasan pengetahuan Dasar Patiseri. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematika dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan, adapun teknik pengumpulan data yang akan 

penulis gunakan adalah : 

1. Tes 

Tes menurut Arikunto (2002 : 127) adalah “Serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Tes dalam 

penelitian ini ditunjukan untuk memperoleh gambaran tentang hasil belajar Dasar 

Patiseri sebagai variabel X. Tes dalam penelitian adalah pertanyaan dalam bentuk 

pilihan ganda yang terdiri dari 25  item pertanyaan. Setiap item pertanyaan diberi 

skor 1 untuk jawaban yang tepat dan skor 0 untuk jawaban salah. 

2. Angket atau Koesioner 

Angket menurut Arikunto (2002 : 128) bahwa “Angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Angket yang 

penulis buat untuk memperoleh data mahasiswa pendidikan tata boga  angkatan 2006 
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yang telah menempuh mata kuliah Dasar Patiseri tentang minat usaha patiseri sebagai 

variabel Y. angket dalam penelitian ini adalah sejumlah daftar pertanyaan yang 

dirancang dalam bentuk pertanyaan tertulis yang didistribusikan secara langsung 

kepada mahasiswa. Angket ini terdiri dari 30 item pertanyaan. Setiap item pertanyaan 

diberi nilai maksimal 5 dan nilai minimal 1.  Alat  pengumpulan data yang digunakan  

yaitu Skala Likert, responden diminta untuk merespon setiap pertanyaan sesuai 

dengan keadaan dirinya dan keadaan yang dirasakan oleh diri responden dengan cara 

memberi tanda check list ( √ ) pada alternatif  jawaban yang tersedia.  

 

E. Teknik Pengolahan Data Penelitian 

Menentukan karakteristik data yang dapat memenuhi persyarataan uji 

hipotesis diperlukan data dan uji persyaratan data. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Hasil belajar Dasar 

Patiseri sebagai variabel X terhadap Minat Usaha Patiseri sebagai variabel Y pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga PKK FPTK UPI Angkatan 2006 

yang telah menempuh mata kuliah Dasar Patiseri dan Praktek Usaha Boga. variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini yaitu hasil belajar Dasar Patiseri sebagai variabel 

bebas dan minat usaha patiseri sebagai varibel terikat. 

1. Pengujian Instrumen 

Langkah – langkah pengujian instrument penelitian sebagai berikut : 
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a. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji coba instrumen penelitian ini dengan validitas dan reliabilitas yang 

dilakukan pada 10 orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Tata Boga angkatan tahun 

2007 yang tidak termasuk kedalam sampel, apabila terdapat soal yang tidak valid 

maka dapat dihilangkan atau diganti pada penelitian ini peneliti akan menghilangkan 

soal yang tidak valid. 

b. Uji Validasi Instrumen Penelitian  

Validitas adalah ketepatan antara data ada pada obyek penelitian dengan data 

yang dihasilkan oleh peneliti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2008:363) bahwa : 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 
yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 
peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

Validitas instrumen menggunakan rumus korelasi Product Moment untuk 

variabel X dan variabel Y (Arikunto, 2006 : 170), yaitu : 

=xyr  
}{ }{ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
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Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi  
N  = jumlah rseponden 
X  = nilai variabel 1 
Y  = nilai variabel 2 
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Setelah besar keofisien korelasi diketahui, langkah selanjutnya adalah 

menguji taraf signifikansi korelasi dengan menggunakan rumus uji signifikansi 

korelasi product moment (Sugiyono, 2008:257), yaitu : 

21

2

r

nr
t

−
−=  

Keterangan : 
t = uji signifikansi korelasi 
r = koefisien korelasi 
n = jumlah responden 
 

Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel. 

Ketentuannya apabila thitung  lebih kecil dari ttabel , maka butir soal tersebut valid 

sehingga dapat digunakan, apabila thitung  lebih besar dari ttable  maka butir soal tersebut 

tidak valid sehingga tidak dapat digunakan atau diperbaiki.   

c. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Ruseffendi (2005:158) mengungkapkan bahwa reliabilitas instrumen adalah : 

Ketetapan alat evaluasi dalam mengukur atau ketetapan responden dalam 
menjawab alat evaluasi itu. Apabila alat evaluasi itu reliabel, maka hasil dari dua 
kali atau lebih pengevaluasian dengan dua atau lebih alat evaluasi yang senilai 
pada masing-masing pengetesan di atas akan serupa. Suatu alat evaluasi (tes atau 
non tes) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. 

 
Reliabilitas instrumen hasil belajar Dasar Patiseri (variabel X) terhadap Minat 

Usaha Patiseri (variabel Y) diuji dengan menggunakan Cronbach Alpha dengan 

langkah-langkah berikut : 
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a) Untuk memperoleh jumlah varians setiap butir : 

             
2σ = 

( )

n
n

x
x∑

∑−
2

2

 

b) Menghitung variabel varians total : 

2σ = 

( )

n
n

y
y∑

∑−
2

2

 

c) Menghitung reliabilitas angket dengan alpha : 

 

 

Keterangan : 
r 11     = Reliabilitas Instrumen 
k         = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir 

2
tσ  = Varians total 

 
Reliabilitas akan terbukti jika r11

 > t
tabel dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Apabila keadaan tersebut sebaliknya, maka angka instrumen penelitian ini tidak 

reliabel.  

 
2. Analisis Deskriptif 

Menurut Sudjana (2001 : 64) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala, peristiwa yang terjadi 

sekarang”. Adapun cirri-ciri dari metode deskriptif analitik menurut Surakhmad 

(2000) adalah sebagai berikut : 

r
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1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, 
pada masalah-masalah yang actual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan lalu dianalisis, oleh 
karena itu metode ini sering pula disebut analitik. 

 

Data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap jawaban 

pertanyaan yang diajukan, tes tentang Hasil Belajar Dasar Patiseri  dan angket 

tentang Minat Usaha Patiseri. Kriteria  menurut Arikunto (2002:221), yaitu :  

Tabel 3.1 
Kriteria Skor Hasil Belajar Dasar Patiseri 

Rentang Skor Kategori 
80% - 100%  
60% - 80%  
40% - 60%  
20% - 40%  
0% - 20%  

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 

Rendah 
Sangat Rendah 

 
Berdasarkan tabel 3.1 penulis menafsirkan kriteria untuk penelitian ini yaitu  : 

Tabel 3.2 
Kriteria Skor Hasil Belajar Dasar Patiseri 

Rentang Skor Kategori 
70%< x <100% 
40%< x <69% 

x< 39% 

Tinggi 
Cukup 

Rendah 
 

Menetapkan kriteria penskoran untuk setiap alternatif jawaban  dengan lima 

option positif dan lima option negatif sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Positif Untuk Variabel Y 

Alternatif Jawaban Bobot 
SS ( Sangat Setuju) 5 
ST ( Setuju ) 4 
BS ( Biasa Saja ) 3 
KS (Kurang Setuju) 2 
TS (Tidak Setuju) 1 
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Tabel 3.4 

Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Negatif Untuk Variabel Y 
 

Alternatif Jawaban Bobot 
SS ( Sangat Setuju) 1 
ST ( Setuju ) 2 
BS ( Biasa Saja ) 3 
KS (Kurang Setuju) 4 
TS (Tidak Setuju) 5 

 
Jumlah skor ideal (kriteria) untuk seluruh item 5 x 30 = 150 ( jika semua 

menjawab SS ), dan skor kurang 1 x 30 = 30 ( jika menjawab TS ). Dengan 

persentase sebagai berikut : 

Tabel 3.5 
Kriteria Skor Minat Usaha Patiseri 

 

 

 

 

 
Alasan peneliti menggunakan metode Deskriptif analitik  karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang berlaku untuk umum 

dengan mengetahui seberapa besar pengaruh hasil belajar Dasar Patiseri terhadap 

minat usaha patiseri pada mahasiswa pendidikan tata boga. 

3. Analisis Statistika Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, diperlukan data dan uji persyaratan data 

untuk menentukan karakteristik data yang memenuhi persyaratan uji hipotesisi. 

Hipotesisi dalam penelitian ini adalah sebesar apakah pengaruh variabel X yaitu Hasil 

Rentang 
Skor 

Kategori 

 
116-150 

 
Volunter 

71-115 Involunter 

0-70 
Non 

Volunter 
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( )∑ −=

h

h

f

ffo 22χ  

Belajar Dasar Patiseri terhadap variabel Y yaitu Minat Usaha Patiseri pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga yang telah menempuh mata kuliah 

Dasar Patiseri dan Praktek Usaha Boga.  

Penelitian ini membahas tentang hasil belajar Dasar Patiseri dari kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor, terhadap minat mahasiswa berkaitan dengan minat 

volunter, minat involunter,dan minat non volunteer. Terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan dari hasil belajar Dasar Patiseri (Variabel X) terhadap Minat usaha 

Patiseri (Variabel Y) pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga PKK 

FPTK UPI angkatan 2006. 

a. Uji Normalitas Data Variabel X dan Y 

“Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan Statistik Parametris. 

Penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal.” (Sugiyono,2008:241). Oleh karena itu 

pengujian normalitas data harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian 

hipotesis. Pengujian normalitas data tersebut menggunakan analisis Uji Chi Kuadrat 

dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 
χ 2 : Nilai Chi-Kuadrat 
fo  : Frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

hf  : Frekuensi yang diharapkan 
(Arikunto, 2002 : 259 ) 
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b. Uji Linieritas Regresi Sederhana 

Analisis regresi bertujuan untuk menentukan hubungan fungsional yang 

diharapkan berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari 

populasi yang bersangkutan. Persamaan regresi yang digunakan adalah regresi linier 

sederhana, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kuadrat kecil. 

Langkah-langkah analisis regresi linier ini adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan persamaan linier Y atas X dengan rumus : 

bXaY +=
^

 
                                                  (Sudjana, 2002 : 312 ) 

Koefisien arah regresi dinyatakan dengan huruf b yang juga menyatakan 

perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian. 

Koefisien a dan b dicari dengan rumus : 

α      = ( )∑ ∑
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−
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2) Uji kelinieran dan keberartian regresi, bertujuan untuk apakah model linier 

yang telah diambil itu benar-benar cocok dengan keadaannya atau tidak. Uji 

kelinieran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah kuadrat (JK) yang 

disebut variasi, rumusnya adalah : 

  Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Mencari jumlah kuadrat Regresi (JK) dengan rumus: 

            JK(a) =
( )

n

Y
2

∑  
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b) Menghitung jumlah kuadrat regresi  (JK(b/a))dengan rumus: 

JK (b/a)  =












−∑
∑ ∑

n

YX
XYb

.
.  

c) Menghitung jumlah kuadrat residu (JK) dengan rumus: 

             JK (S) = Jk (T) – JK (a) – Jk (b/a) 

d) Mencari jumlah kuadrat Tuna cocok (JKTC) dengan rumus: 

JK (TC) = JK (S) – JK (E) 

  (ANAVA) menurut Riduwan ( 2006:128) , seperti pada table 3.4 berikut ini : 

 
Tabel 3.6 

Analisis Varians untuk Uji Kelinieran Regresi 
Sumber Variasi DK JK RJK F 

Total N ∑Y2 ∑Y2 - 

Regresi a 
Regresi (b/a) 

Residu 

1 
1 

n-2 

JK (a)   
JK(b/a)  
JK (S) 

JK (a)   
 S2

reg = JK(b/a) 
S2

res = JK (S) 
         n – 2 

 
 S2

reg 

S2
res 

Tuna cocok 
Kekeliruan 

k-2 
n-k 

JK(TC) 
JK(E) 

S2
tc = JK (TC) 

k-2 
S2

E = JK (E) 
n-k 

 
S2

tc 

S2
E 

 
Keterangan : 
dk     = Derajat kebebasan  
RJK  = Rata-rata kuadrat  
JK    = Jumlah kuadrat           
F      = F hitung 

 
 

Harga yang diperoleh dalam rata-rata jumlah kuadrat digunakan untuk menguji : 

a) Koefisien arah regresi tak berarti melawan koefisien arah regresi berarti. 
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b) Bentuk regresi linier melawan regresi non linier. Pengujian kelinieran regresi dan 

keberartian arah regresi berdasarkan data dari table ANAVA, yaitu dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

(1) Hubungan dinyatakan linier apabila hasil dari perhitungan Fhitung < Ftabel 

dengan dk pembilang = (k - 2) dan dk penyebut = (n-k). 

(2) Keberartian arah regresi apabila hasil dari perhitungan Fhitung > Ftabel, maka 

arah regresi signifikan (berarti) dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = (n - 2 

e. Uji Signifikasi Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi sederhana dilakukan untuk mengetahui derajat hubungan 

atau pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dengan menggunakan 

rumus koefisien Product Moment dari Pearson yaitu : 

=xyr  
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Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi  
N  = jumlah rseponden 
X  = nilai variabel 1 
Y  = nilai variabel 2 
 

Uji signifikasi korelasi dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan atau bermakna antara variabel X dan Y, untuk menghitung koefisien 

korelasi menggunakan rumus t-student, yaitu : 

 



 

 

64 

 

( )
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2

r

n
rt

−
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Keterangan :  

t   = Uji signifikan korelasi 
r  = Koefisien korelasi 
n  = Jumlah responden uji coba 
 

Kriteria pengujian yaitu jika ternyata t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan 

hipotesis diterima atau dengan kata lain terdapat koefesian korelasi antara variabel X 

dan Y yang signifikan pada tingkat  kepercayaan 95%, serta dk  = n-2. 

f. Koefisien Determinasi 

Penghitungan besarnya koefisien determinasi digunakan untuk mencari 

pengaruh varians variabel dalam penelitian. Koefisien determinasi dihitung dengan 

mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan 

dengan 100%. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persen (%) (Sugiono, 

2008:216). 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan susunan kegiatan atau langkah-langkah yang 

dilakukan selama penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Prosedur penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan yaitu pembuatan outline (rancangan penelitian) yang meliputi 

pemilihan masalah, perumusan masalah, asumsi serta penentuan alat 

pengumpulan data. 

KD = r2. 100% 
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b. Penyusunan BAB I, landasan teoritis Pengaruh Hasil Belajar Dasar Patiseri 

Terhadap Minat Usaha Patiseri Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata 

Boga PKK FPTK UPI. 

c. Penyusunan BAB III, metode penelitian 

d. Penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian 

e. Penyusunan instrumen penelitian yaitu dengan menggunakan tes untuk 

mengetahui hasil belajar Dasar Patiseri meliputi kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotor dan angket untuk mengetahui Minat Usaha Patiseri meliputi minat 

volunter, minat involunter, dan minat non volunter. 

f. Penyebaran instrumen penelitian berupa tes dan angket tertulis pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Boga PKK FPTK UPI Angkatan 2006. 

g. Pengumpulan kembali tes dan angket 

h. Mengecek data 

i. Mentabulasi data yang diperoleh dari instrumen penelitian dengan memberikan 

skor pada setiap soal.  

j. Menyusun laporan hasil penelitian 

k. Membuat pembahasan terhadap hasil penelitian 

l. Membuat kesimpulan 

m. Membuat implikasi penelitian 

n. Membuat rekomendasi penelitian 

 


