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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian eksperimen 

semu (Quasi Exsperiment). Eksperimen semu merupakan desain penelitian yang 

memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil eksperimen (Musyarofah, 2014, 

hlm.34). 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian non equivalent pre-test post-

test design. Penelitian tersebut menggunakan satu kelas eksperimen yaitu kelas 

dengan pembelajaran menggunakan media pembelajaran proyeksi dan satu kelas 

kontrol yaitu kelas yang tidak menggunakan media proyeksi dalam proses 

pembelajarannya. Pre-test (tes awal) diberikan kepada kedua kelas tersebut untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. 

Selanjutnya, dilakukan pembelajaran pada kedua kelastersebut oleh guru yang 

sama. Di akhir pembelajaran kedua kelas tersebut diberikan post-test (tes akhir) 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan serta mengukur peningkatan yang diperoleh selama pembelajaran. 

Desain penelitian ini digambarkan dengan rancangan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Non Equivalent Pre-test Post-test Design 
Kelas  Pre-test Perlakuan  Post-test 

Kontrol T1 - T2 

Eksperimen T1 X T2 

 

Keterangan: 

Kelas kontrol = Kelas tanpa penggunaan media proyeksi dalam kegiatan 

 pembelajaran. 

Kelas eksperimen  = Kelas dengan penggunaan media proyeksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

X= Perlakuan yang diberikan kepada peserta didik adalah kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media proyeksi dalam mata pelajaran public area. 

T1 = Pelaksanaan Pre-test  

T2 = PelaksanaanPost-test 
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B. Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sampel 

Penelitian ini berlokasi di Jurusan Akomodasi Perhotelan SMKN 15 

Bandung Jl. Jend. Gatot Subroto Bandung No. 4 Telp./Fax. (022) 7303659. 

Populasi dalam penelitian ini peserta didik SMK Negeri 15 Bandung kelas 

XI Akomodasi Perhotelan yang berjumlah 180 orang peserta didik. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel purposive dimana 

sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tersebut dilihat dari rata-rata nilai kelas saat pelaksanaan Ujian 

Tengah Semester Ganjil. Teknik ini digunakan untuk mencari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang seimbang. Sehingga didapatkan kelas yang akan menjadi 

kelas eksperimen adalah kelas XI AP 4 dan kelas kontrol kelas XI AP 5. Dua 

kelas tersebut dipilih karena memiliki nilai rata-rata terendah diantara keseluruhan 

kelas. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar. Tes 

hasil belajar ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan penguasaan 

pengetahuan  public area melalui media proyeksi pada peserta didik di SMK 

Negeri 15 Bandung.  

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Observasi awal 

Observasi yang dilakukan berupa rekapitulasi nilai pada pelajaran public 

area serta observasi langsung mengenai kegiatan pembelajaran public area. 

Observasi dilakukan untuk menemukan fokus masalah dan penentuan rencana 

tidakan yang akan dilaksanakan. 

2. Persiapan pembelajaran 

Persiapan ini berkaitan dengan proses pembelajaran dikelas. Persiapan 

yang dilakukan adalah persiapan penyusunan perangkat pembelajaran sesuai 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ditentukan. Persiapan 

pembelajaran yang disiapkan diantaranya adalah: 
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

b. Expert judgement media proyeksi power point serta video pembelajaran 

public area  

c. Alat evaluasi untuk mengukur hasil belajar yaitu pre-test dan post-test. 

3. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Kelas eksperimen 

1) Pelaksanaan pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. 

2) Pelaksanaan pembelajaran dengan media proyeksi pada materi public area 

hotel. 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran. Kegiatan yang diobservasi adalah 

kegiatan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. 

4) Pelaksanaan post-test. 

b. Kelas kontrol 

1) Pelaksanaan pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. 

2) Pelaksanaan pembelajaran tanpa menggunakan media proyeksi pada 

materi public area hotel. 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran. Kegiatan yang diobservasi adalah 

kegiatan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. 

4) Pelaksanaan post-test. 

4. Analisis penelitian 

Hasil penelitian dianalisis melalui pegolahan data hasil pre-test dan post-

test pada kedua kelas yang berkaitan dengan peningkatan penguasaan 

pengetahuan public area. 

5. Pembahasan penelitian 

Hasil penelitian secara keseluruhan dianalisis dan diinterpretasikan secara 

deskriptif pada pembahasan penelitian. 
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E. Analisis Data 

Data diperoleh dari tes hasil belajar yang telah penyusun sebarkan dan di 

jawab oleh peserta didik sebagai responden, kemudian di proses melalui 

pengolahan data dengan menghitung presentasi dari setiap jawaban untuk 

selanjutnya di tafsirkan. 

Data yang digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar berupa tes 

yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. setiap jawaban benar diberi poin satu dan 

jawaban yang salah atau tidak menjawab diberi poin nol. Skala penilaian evaluasi 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Nilai = 
                                     

             
       

Skor rata-rata = 
                          

                    
       

Ketuntasan belajar = 
                                       

                    
      

 

Hasil pengolahan data dianalisis dengan melakukan perbandingan nilai dari 

pre-test dan post-test. Data kemudian diinterpretasikan secara deskriptif sebagai 

bahan refleksi tindakan, apabila peserta didik memiliki skor dibawah KKM yaitu 

80 maka peserta didik tersebut dianggap belum memiliki ketuntasan belajar dalam 

mata pelajaran public area. 

Peningkatan penguasaan pengetahuan public areajuga diukur 

menggunakan indeks gain. Indeks gain dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut (musyarofah, 2014): 

G =  
Skor posttest – skor pretest 

Skor maksimum – skor pretest 

 

Tabel 3.2 Kriteria Indeks Gain 

Interval  Klasifikasi 

gain > 0,7 Tinggi  

0,3 ≤ gain < 0,7 Sedang  

gain < 0,3 Rendah  

Sumber : Musyarofah, 2014, hlm: 43 

 

 


