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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Creswell, 2013, hlm. 

3) dengan jenis kuasi eksperimen (Creswell, 2013, hlm. 238), karena keterbatasan 

yang ada, tidak dapat memberikan kontrol perlakuan sepenuhnya atau tidak bisa 

mengadakan pemilihan subyek secara random. Seperti dalam penelitian penerapan 

kombinasi metode Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dengan metode 

Time Token ini, tidak memungkinkan mencampur siswa untuk mengambil sampel 

secara random. Untuk itu, terpaksa menggunakan kelompok siswa yang ada.  

Variabel dalam penelitian ini yaitu X ialah penerapan kombinasi metode 

STAD dengan metode Time Token pada kelas eksperimen sebagai variabel bebas 

dan Y ialah aktivitas belajar siswa meliputi kegiatan-kegiatan visual (visual 

activities) yaitu mengamati penjelasan yang disampaikan oleh guru dan teman, 

kegiatan-kegiatan lisan (oral activities) yaitu mengajukan pertanyaan, kegiatan-

kegiatan mendengarkan (listening activities) yaitu mendengarkan penyajian bahan 

yang disampaikan oleh guru dan teman, kegiatan-kegiatan menulis (writing 

activities) yaitu menulis ikhtisar materi yang dijelaskan dan menulis laporan hasil 

diskusi kelompok, kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities) yaitu 

membuat Power Point Presentation (PPT) atau peta konsep, kegiatan-kegiatan 

motorik (motor activities) yaitu maju ke depan kelas, dan kegiatan-kegiatan 

mental (mental activities) yaitu kegiatan siswa memecahkan masalah dalam 

bentuk soal yang diberikan kepadanya untuk dibahas dalam kelompoknya serta 

kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities) yaitu berani mengemukakan 

pendapat pada mata pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan, sebagai variabel 

terikat (Creswell, 2013, hlm. 77).  

Desain sebagai step-step atau langkah-langkah yang utuh dan berurutan 

yang dibuat lebih dahulu, sehingga keterangan yang ingin diperoleh dari 

percobaan akan mempunyai hubungan yang nyata dengan masalah penelitian, 

(Nazir, 2015, hlm. 55) yang digunakan dalam penelitian ini adalah single group 
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interrupted time series design (rancangan serangkaian waktu yang diputus oleh 

satu kelompok). Pada rancangan ini, penelitian dilakukan dengan pengukuran 

pada satu kelompok, baik sebelum maupun setelah perlakuan (Creswell, 2013, 

hlm. 242). Secara sederhana, desain penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian  

Kombinasi metode STAD dengan 

metode Time Token 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Siswa kelas X JB   

Tahun Pelajaran 2015/2016 
X/Qi X/Qi X/Qi 

 

Keterangan: 

X :  Perlakuan  (treatment) penerapan kombinasi metode Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) dengan metode Time Token 

Q :  Pengukuran aktivitas belajar siswa pasca perlakuan (treatment)  

i :  Kelompok belajar a, b, c dan seterusnya 

Pertemuan 1 :  Mendeskripsikan bahan makanan dari daging dan hasil olahnya 

Pertemuan 2 :  Mendeskripsikan bahan makanan dari daging dan hasil olahnya 

Pertemuan 3 :  Menilai mutu daging dan hasil olahnya serta perubahannya setelah 

                         pengolahan 

Siswa SMK bidang keahlian Pariwisata program keahlian Tata Boga paket 

keahlian Jasa Boga kelas X angkatan 2015/2016 telah mengikuti pembelajaran 

Pengetahuan Bahan Makanan dengan penerapan kombinasi metode STAD dengan 

metode Time Token sebagai perlakuan dalam upaya meningkatkan aktivitas 

belajar siswa (X). Aktivitas belajar siswa diukur dengan menggunakan posttest 

setelah siswa mengikuti perlakuan  (Q).  

Langkah-langkah pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan dengan 

menerapkan kombinasi metode STAD dengan metode Time Token ini telah 

dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertemuan 1 dan 2 (mendeskripsikan bahan 

makanan dari daging dan hasil olahnya) serta pertemuan 3 (menilai mutu daging 

dan hasil olahnya serta perubahannya setelah pengolahan).  
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3.2  Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2 Subang Paket 

Keahlian Jasa Boga kelas X tahun pelajaran 2015/2016 dan guru mata pelajaran 

Pengetahuan Bahan Makanan. 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Subang Jl. Kapten Piere Tendean 

Km. 05 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, karena di 

dalamnya terdapat program keahlian Tata Boga yang sesuai dengan desain 

penelitian yang peneliti lakukan. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMKN 2 Subang paket 

keahlian Jasa Boga kelas X tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 18 orang 

sebagai kelas eksperimen dan guru observer sebanyak 3 orang. Jumlah observer 

sebanyak 3 orang yang berlatar belakang pendidikan Tata Boga, dapat dikatakan 

cukup memenuhi untuk mengobservasi seluruh sampel dalam penelitian ini. 

Sampel dalam penelitian ini merupakan nonprobability sampling yaitu 

sampling jenuh (Sugiyono, 2012 hlm. 92), sehingga seluruh populasi siswa 

SMKN 2 Subang paket keahlian Jasa Boga kelas X tahun pelajaran 2015/2016 

berjumlah 18 orang dijadikan sampel kelas eksperimen. Dasar pemilihan sampel 

ini adalah pertimbangan bahwa kelas X Jasa Boga merupakan kelas yang 

menjalani pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan pada saat dilakukan 

penelitian, guru observer juga merupakan guru yang mengajar di kelas 

eksperimen. Pemilihan populasi dan sampel tertera pada tabel 3.2 berikut ini: 

 

Tabel 3.2 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Sampel Jumlah Keterangan 

Siswa kelas X JB Angkatan 

2015  

Siswa kelas X JB 

Angkatan 2015 
18 orang 

Kelas 

eksperimen 
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Guru paket keahlian  Jasa 

Boga 
Guru mata pelajaran 

kejuruan 
3 orang 

Guru 

observer 

Jumlah 21 orang  

 

3.4  Instrumen Penelitian   

Instrumen yang digunakan adalah instrumen lembar observasi. Lembar 

observasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan melalui penerapan kombinasi metode 

STAD dengan metode Time Token dibuat dalam bentuk format pengamatan oleh 

observer yang diminta untuk mengisi dengan memberikan tanda centang pada 

kolom-kolom berisi skor siswa yang melakukan kegiatan tersbut. Indikator 

aktivitas siswa yang diamati dalam kegiatan pembelajaran Pengetahuan Bahan 

Makanan dengan menerapkan kombinasi metode STAD dengan metode Time 

Token terdapat pada tabel yang dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.5     Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang secara garis besar 

dapat diuraikan dalam bagan 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

Prosedur Penelitian 

 

 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap 

Pendahuluan 

Tahap 

Persiapan 
Tahap 

Pelaksanaan 

Tahap Pengolahan, 

Penafsian Data dan 

Penarikan Kesimpulan 
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a. Melakukan observasi dan wawancara dengan guru Pengetahuan Bahan 

Makanan mengenai proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

b. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan. 

c. Melakukan penelitian pendahuluan mengenai proses pembelajaran 

Pengetahuan Bahan Makanan sehingga diperoleh informasi yang aktual. 

d. Mengkaji penelitian terdahulu mengenai penerapan kombinasi metode 

STAD dengan metode Time Token pada pembelajaran untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa SMK. 

2. Tahap Persiapan 

a. Menentukan dan membuat desain penelitian. 

b. Menentukan kelas untuk dijadikan sebagai subjek penelitian.  

c. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar beserta teknik 

penilaiannya. 

d. Merancang instrumen penelitian untuk mengukur tingkat aktivitas belajar 

siswa. 

e. Membuat desain media pembelajaran dan mengkonsultasikannya dengan 

pembimbing. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan kombinasi metode STAD 

dengan metode Time Token pada pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan 

sebanyak 3 kali yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3 untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan aktivitas belajar siswa (observasi). 

Tahap analisis data dan penarikan kesimpulan 

a. Mengukur dan menganalisis secara deskriptif kuantitatif data aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran Pengetahuan Bahan Makanan melalui 

penerapan kombinasi metode STAD dengan metode Time Token dengan 

menghitung persentase rata-rata skor pada setiap pengukuran aktivitas 

belajar siswa, untuk kemudian menunjukkan hasilnya pada kriteria yang 

telah ditetapkan sesuai dengan format penilaian aktivitas belajar siswa. 
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b. Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dideskripsikan. 

 

3.6     Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah 

berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, karena data yang diperoleh 

dari hasil penelitian adalah data mentah yang belum memiliki makna yang berarti.  

Data dalam peneltian ini berupa data kuantitatif, maka pengolahannya dengan 

menggunakan statistika. 

 

3.6.1 Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa diamati oleh guru obsever selama siswa mengikuti 

pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan dengan menerapakan kombinasi 

metode STAD dengan metode Time Token untuk kemudian dianalisis dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Menghitung Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

Menghitung persentase hasil pengamatan pada kelompok responden 

yang bertujuan untuk melihat seberapa besar aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan melalui penerapan kombinasi 

metode STAD dengan metode Time Token baik pada pertemuan 1 pertemuan 

2 maupun pertemuan 3.    

 

b. Menghitung Rata-Rata Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

Guru observer mengamati aktivitas belajar setiap kelompok, hasilnya 

rata-rata persentase dihitung untuk memperoleh data aktivitas belajar kelas 

secara umum pada pembelajaran Pengetahuan Bahan Makanan dengan 

penerapan kombinasi metode STAD dengan metode Ttime Token pada 

pertemuan 1 pertemuan 2 maupun pertemuan 3. 

 

3.6.2 Uji Hipotesis Penelitian 
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Jika data hasil tes berdistribusi normal dan homogeni maka uji hipotesis 

akan dilakukan dengan statistik parametrik yakni independen sampel tes sebagai 

berikut:  

1) membuat H0 dan H1 dalam bentuk kalimat 

2) membuat H0 dan H1 model statistic 

3) data diuji dengan menggunakan independent sample T test dengan bantuan 

program SPSS. 


