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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian ekperimen kuasi (quasi-experimental) atau eksperimen semu 

dengan pendekatan kuantitatif. Ekperimen kuasi merupakan penelitian 

yang tidak memilih subjek penelitian secara acak (random). Setyosari 

(2015, hlm. 208) mengemukakan bahwa “Penelitian eksperimen kuasi 

adalah penelitian yang tidak memilih subjek penelitian secara acak 

(random) karena peneliti tidak memungkinkan memilih dan memilah 

subjek sesuai dengan rancangannya dengan suatu alasan, misalnya 

peneliti terpaksa harus menerima kelas atau kelompok subjek yang telah 

ditentukan sekolah”. 

Adapun rancangan yang digunakan yaitu rancangan kelompok 

non-ekuivalen atau disebut juga untreated control group design with 

pretest-and posttest. Terdapat dua kelompok, yakni satu kelompok yang 

mendapat perlakuan dan satu kelompok berperan sebagai kelompok 

kontrol. Kedua kelompok tersebut memperoleh prates dan pascates. 

Pada rancangan ini, kelompok ekperimen diberikan perlakuan 

(treatment) berupa digunakannya modul pembelajaran, sedangkan 

kelompok kontrol dianggap tidak mendapat perlakuan (treatment) 

karena model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran 

yang umum digunakan (model pembelajaran terlangsung). Rancangan 

ini digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 3.1. Rancangan Kelompok Non-Ekuivalen 

(Sumber : Setyosari, 2015, hlm. 211) 

Keterangan : 

O1 =

  

Keadaan awal kelompok eksperimen sebelum diberikan 

perlakuan (treatment). 

O3 = Keadaan awal kelompok kontrol. 

X1 

X2 
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O2 = Keadaan kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan 

(treatment). 

O4 = Keadaan kelompok kontrol setelah diberikan model 

pembelajaran terlangsung.  

X1= Perlakuan (treatment), yakni digunakannya modul 

pembelajaran pada proses pembelajaran. 

X2= Menggunakan bahan ajar sekolah (information sheet) pada 

proses pembelajaran.. 

 

B. Partisipan 
Partisipan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai 

peneliti dan siswa kelas XI jurusan Teknik Pendinginan dan Tata Udara 

SMKN 1 Cimahi yang berlokasi di jalan Mahar Martanegara No. 48 

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Jumlah siswa sebanyak 71 

orang. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
Populasi merupakan suatu kelompok yang lebih besar yang 

dipakai untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Setyosari (2015, hlm. 

220) mengemukakan bahwa “Populasi merupakan kelompok yang lebih 

besar jumlahnya dan biasanya yang dipakai untuk menggeneralisasi 

hasil penelitian. Ary dkk. (dalam Setyosari, 2015, hlm.220) 

mengemukakan bahwa “A population is defined as all members of any 

well-defined class of people, events, or objects. The larger group about 

which the generalizatiom is made called population.”  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TP A dan 

XI TP B program keahlian teknik pendinginan dan tata udara di SMK 

Negeri 1 Cimahi dengan jumlah keseluruhan 70 siswa. Siswa kelas XI 

tersebut adalah siswa yang sedang mengikuti mata pelajaran Sistem dan 

Instalasi Refrigerasi. 

2. Sampel 
Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi untuk 

diteliti secara langsung, dan bagian tersebut dianggap dapat mewakili 

sifat dan karakteristik dari keseluruhan populasi. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling 

berupa sampling jenuh.  
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Teknik sampel yang digunakan adalah sampling purposif. Pada 

penelitian ini, hal yang dipertimbangkan peneliti dalam  menentukan 

kelas kontrol dan kelas eksperimen pada sampel adalah melihat hasil 

belajar setiap sampel sebelumnya. Kelas yang dipilih sebagai kelas 

kontrol adalah kelas XI TP B dan kelas yang dipilih sebagai kelas 

eksperimen adalah kelas XI TP A. Penentuan kelas eksperimen ini 

dilakukan berdasarkan jumlah siswa dengan dengan hasil belajar di 

bawah KKM terbanyak. 

D. Instrumen Penelitian 
Penyusunan instrumen penelitian sangat penting dilakukan pada 

penelitian, karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Sutedi (2005, hlm. 36) 

mengemukakan bahwa “Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif 

disebut instrumen penelitian.” Pemilihan instrumen sangat ditentukan 

oleh beberapa hal, yaitu objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang 

tersedia, dan teknik yang digunakan peneliti untuk mengolah data. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Tes tertulis 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini  berupa tes tertulis 

bentuk essay dan pilihan ganda. Test dilakukan dua kali, yaitu pretest 

dan posttest. Prestest dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa pada materi fungsi dan performansi unit refrigerasi 

komersial sebelum diberikan perlakuan (treatment). Sedangkan posttest 

dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa selelah diberikan 

perlakuan (treatment) yaitu digunakannya modul berdasarkan tuntutan 

Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. 

Suatu tes yang akan digunakan pada penelitian harus memenuhi 

syarat, seperti validitas tes dan reliabilitas tes. Karena kualitas intrumen 

peneltian sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan selanjutnya 

menetukan kualitas penelitian itu sendiri.  

Suatu tes harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian ini, 

pengujian instrumen dilakukan dengan melalui expert judgment, yaitu 

pengujian instrument tes oleh para ahli dibidang yang diujikan. 

2. Modul  

Pada penelitian ini, modul digunakan sebagai salah satu 

instrument penelitian. Materi modul disusun berdaasarkan RPP yang 
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telah divalidasi dosen pembimbing 1 dan guru mata pelajaran terkait. 

Penyusunan modul mulai dari bab pendahuluan, bab pembelajaran, bab 

penutupan, hingga lembar evaluasi divalidasi oleh pembimbing 1. 

Modul yang telah tersusun dilakukan uji pemahaman materi terhadap 

siswa TP yang tidak termasuk sampel penelitian. 

 

 

 

 

E. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang 

akan ditempuh dalam penelitian. Prosedur pada penelitian ini 

dikelompokkan menjadi tiga tahap, antaralain : 

1. Tahap Persiapan 
a. Mengadakan studi pendahuluan berupa wawancara dengan guru 

mata pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigerasi.  

b. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan suatu masalah, 

yaitu rendahnya hasil belajar dan modul pembelajaran yang 

digunakan masih belum sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan menerapkan modul pembelajaran berdasarkan tuntutan 

Kurikulum 2013 pada pembelajaran Sistem dan Instalasi 

Refrigerasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Mengkaji perangkat pembelajaran silabus. 

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

e. Menyusun bahan ajar (modul): 

1) Menentukan judul modul berdasarkan Kompetensi Dasar. 

2) Menyusun lembar sampul. 

3) Menyusun lembar kata pengantar. 

4) Menyusun lembar daftar isi. 

5) Menyusun lembar peta kedudukan. 

6) Menyusun lembar glosarium. 

7) Menyusun bab pendahuluan (terdiri dari lembar alokasi waktu, 

prasarat, petunjuk penggunaan modul, dan tujuan). 

8) Menyusun bab pembelajaran: 

a) Menentukan judul kegiatan belajar 1.  

b) Menyusun lembar kegiatan belajar 1:  



29 
 

R. Marsetio Hadi Kusuma Negara, 2017 
Pengaruh Penggunaan  Modul Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Smk 

2013 Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sistem Dan 

Instalasi Refrigerasi 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

(1) Menyusun lembar tujuan. 

(2) Menyusun lembar uraian materi. 

(3) Menyusun lembar latihan. 

(4) Menyusun lembar kerja praktik. 

c) Menentukan judul kegiatan belajar 2. 

d) Menyusun lembar kegiatan belajar 2:  

(1) Menyusun lembar tujuan. 

(2) Menyusun lembar uraian materi. 

(3) Menyusun lembar latihan. 

(4) Menyusun lembar kerja praktik. 

e) Menentukan judul kegiatan belajar 3. 

f) Menyusun lembar kegiatan belajar 3:  

(1) Menyusun lembar tujuan. 

(2) Menyusun lembar uraian materi. 

(3) Menyusun lembar latihan. 

(4) Menyusun lembar kerja praktik. 

9) Menyusun bab evaluasi: 

a) Menyusun lembar alat evaluasi kognitif. 

b) Menyusun lembar alat evaluasi afektif. 

c) Menyusun lembar alat evaluasi psikomotor. 

10) Menyusun lembar kunci jawaban. 

11) Menyusun lembar daftar pustaka. 

12) Melakukan uji validasi modul pada validator modul (dosen) 

f. Menyusun instrumen penelitian pretest dan posttest. 

g. Melakukan uji validasi pretest dan posttest pada validator (guru 

mata pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigerasi). 

h. Melakukan  judger instrument pada siswa di luar sampel 

penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Memberikan tes awal (pretest) kepada sampel untuk mengetahui 

kemampuan awal sampel sebelum dilakukannya perlakuan 

(treatment). 

b. Melakukan proses pembelajaran: 

1) Pada kelas eksperimen, proses pembelajaran menggunakan 

modul pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Tahap 

pelaksanaan: 



30 
 

R. Marsetio Hadi Kusuma Negara, 2017 
Pengaruh Penggunaan  Modul Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Smk 

2013 Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sistem Dan 

Instalasi Refrigerasi 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

a) Setiap siswa telah memiliki modul pembelajaran. 

b) Siswa diberikan  motivasi terlebih dahulu yang berkaitan 

dengan materi yang akan diberikan. 

c) Siswa diminta membaca lembar judul hingga lembar bab 

pendahuluan. 

d) Siswa yang belum mengerti diminta guru untuk 

mengangkat tangannya. 

e) Guru meminta satu siswa yang mengerti sub materi untuk 

menjelaskan maksud gambar sub materi tersebut. 

f) Siswa diminta membaca perintah sub materi pertama pada 

modul pembelajaran. 

g) Siswa diminta memperhatikan gambar sub materi pertama 

pada modul pembelajaran. 

h) Siswa yang belum mengerti diminta guru untuk 

mengangkat tangannya. 

i) Guru meminta satu siswa yang mengerti sub materi untuk 

menjelaskan maksud gambar sub materi tersebut. 

j) Langkah terus dilakukan hingga sub materi terakhir sama 

seperti pada langkah sub materi pertama. 

2) Pada kelas kontrol, proses pembelajaran menggunakan bahan 

ajar sekolah (information sheet). 

a) Setiap siswa telah memiliki information sheet.. 

b) Siswa diberikan  motivasi terlebih dahulu yang berkaitan 

dengan materi yang akan diberikan. 

c) Siswa diminta membaca perintah sub materi pertama pada 

information sheet. 

d) Siswa yang belum mengerti diminta guru untuk 

mengangkat tangannya.  

e) Guru meminta satu siswa yang mengerti sub materi untuk 

menjelaskan maksud gambar sub materi tersebut. 

k) Langkah terus dilakukan hingga sub materi terakhir sama 

seperti pada langkah sub materi pertama. 

3) Memberikan test akhir (post test) kepada sampel penelitian untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah perlakuan (treatment). 

 

3. Tahap Penyusunan Laporan 
a. Analisis data statistik dan menguji hipotesis penelitian. 
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b. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data penelitian. 

c. Pelaporan hasil penelitian. 

 

F. Analisis Data 

1. Pengujian Homogenitas 
Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogen 

tidaknya suatu varian data. Pada penelitian ini, uji homogenitas 

dilakukan untuk mengukur kesetaraan kedua sampel yang akan diteliti. 

Persamaan uji F adalah sebagai berikut : 

  
               

               
 …………………………….……….(Sugiyono, 2012, 

hlm. 726) 

Suatu data dikatakan homogen apabila         lebih kecil daripada 

       pada tingkat kesalahan tertentu. 

2. N-Gain 

Gain adalah selisih antara nilai post test dan pre test, gain 

menunjukkan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa 

setelah pembelajaran. Pada penelitian ini, penggunaan modul 

pembelajaran pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang dinormalisasi (N-

gain) antara kelas eksperimen dan kontrol. Persamaan untuk mencari N-

gain adalah sebagai berikut: 

Gain merupakan selisih antara pre test dan post test. Data yang 

sudah dianalisis secara deskriptif dihitung peniingkatan pemahamman 

atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran berlangsung. 

Analisis N-gain digunakan untuk mengetahui kriteria normalisasi gain 

yang dihasilkan.  N-gain dihitung dengan rumus berikut ini: 

       
                            

                           
………..(Sugiyono, 

2007, hlm. 190) 

3. Pengujian Hipotesis (Uji-t) 
Setelah diketahui data berdistribusi normal, maka langkah 

selanjutnya adalah menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan 

analisis uji-t sampel related. Sugiyono (2012, hlm. 273) mengemukakan 

bahwa “bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan 

sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membendingkan 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka digunakan t-test 
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sampel related.” Bentuk persamaan analisis uji-t sampel related adalah 

sebagai berikut : 

  
 ̅   ̅ 

√[
   
  

] [
  

 
  

]

………………………………………...(Sugiyono, 2012, 

hlm. 273) 

Keterangan : 

 ̅   = Rata-rata N-gain (kelas eksperimen) 

 ̅   = Rata-rata N-gain (kelas kontrol) 

  
   = Nilai varian pada distribusi sampel 1 (kelas eksperimen) 

  
   = nilai varian pada distribusi sampel 2 (kelas kontrol) 

    = Jumlah sampel (kelas eksperimen) 

    = Jumlah sampel (kelas kontrol) 

Hasil perhitungan pada persamaan di atas (       ) kemudian di 

bandingkan dengan nilai t yang terdapat pada tabel (      ). Apabila 

pada taraf 5% (        diperoleh nilai               , maka dapat 

diartikan    diterima. Sebaliknya apabila pada taraf 5% (        

diperoleh nilai               , maka dapat diartikan    ditolak. 

Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah: 

H1 : “Penggunaan modul pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigeran” 

H0 : “Penggunaan modul pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 

tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Sistem dan Instalasi Refrigeran.” 

4. N-  


