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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pada penulisan ini, penulis menggunakan desain penelitian cross-

sectional. Dengan metode penelitian deskriptif. Desain penelitian cross-

sectional merupakan penelitian dengan satu kali pengukuran yang 

dilakukan pada kurun waktu bersamaan (Nurdini & Ongitudinal, 2006).  

Teknik pengambilan data dengan memberikan kuesioner yang berupa 

angket kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengenai aplikasi 

Augmented Reality makanan tradisional sunda (AR-Ngeuna).   

B. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian untuk mempreoleh data yang berasal dari responden. Tempat 

penelitian berlokasi  di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Widya 

Utama, yang beralamat di Jl. Adipati Agung no 37 Baleendah, Kec. 

Baleendah, Bandung, Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 12 April 2021 

C. Partisipan  

Menurut  Sumarto (2003, hlm. 17) partisipan merupakan pengambilan 

bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan 

dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya 

terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang 

telah ditentukan bersama. 

Partisipan dalam  penelitian yang dilakukan penulis, yaitu siswa SMK 

kelas 10 dengan tahun ajaran 2020-2021 pada jurusan Tata Boga yang 

bertempat di SMK Widya Utama Baleendah Kabupaten Bandung. Namun 

pihak sekolah baik itu kepala sekolah maupun guru mata pelajaran dan 

walikelas juga membantu memberikan arahan terkait aplikasi yang 

berhubungan dengan mata pelajaran pengolahan cake dan kue Indonesia 

serta mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan nusantara. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan program studi tata boga di SMKN Widya Utama yang 

terletak di Baleendah Kabupaten Bandung pada kelas 10 dengan tahun 

ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa 60 siswa, yang memiliki 

kemampuan dan memahami dalam menggunakan handphone dalam 

pembelajaran. Adapun sampel yang didapat yaitu sebanyak 51 siswa dari 

60 siswa pada jurusan Tata Boga  

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan metode Purposive 

sampling. Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan 

sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2008). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu penelitian menggunakan 

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrument berupa 

kuesioner/ Lembar Angket, yang terbagi ke dalam lima aspek penilaian 

yaitu aspek kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use), manfaat 

penggunaan (Perceived Usefullness), sikap pengguna (Atitude Toward 

Using), keinginan pengguna (Behavioral Intention  of  Use), kesadaran 

pengguna (Actual System Usage). Instrumen dalam penelitian tesis ini 

berupa kuesioner yang sudah tervaliditas karena mengadopsi dari beberapa 

sumber yang berupa jurnal dan dikembangkan kembali sesuai dengan 

aplikasi AR-Ngeuna. Dalam pembuatan instrumen untuk pengambilan data 

terhadap aplikasi AR-Ngeuna kepada siswa SMK mengacu pada beberapa 

sumber yaitu (Balandin et al., 2010), (Paramitha, Luawo, & Tjalla, 2014) 

dan (Santoso et al., 2016). 
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3. Pengolahan data 2. Pelaksanaan 

Penelitian 

a. Pengajuan proposal 

b. Mengurus perizinan 

penelitian 

c. Menyusun intrumen 

penelitian 

4.  Analisis, 

Pembahasan dan 

Kesimpulan Data 

a. Memberikan arahan 

mengenai aplikasi AR-

Ngeuna kepada siswa 

b. Penyebaran angket kepada 

siswa SMK 

c. Siswa melakukan penilaian 

terhadap palikasi AR-

Ngeuna 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengolahan data: 

1.  Persiapan 

     Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan data kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh responden, dengan mengacu 

pada tujuan umum dan penilaian User Experience (UX). Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban.  

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari angket-angket tersebut 

yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala 

Likert. Skala likert digunakan untuk memgukur sikap dan pendapat. 

Dengan skala likert, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang 

mengkaruskan partisipan untuk menunjukkan tingkat persetujuannya 

terhadap serangkaian pertanyaan. 

 

H. Analisis Data Kuisioner Tanggapan Siswa 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada 

instrumen penelitian yang telah dibuat yaitu pengisian kuisisoner. Analisis 

data yang diperoleh dari pengisian kuisioner, akan diolah dan disajikan 

dalam bentuk persentase sesuai dengan skala likert yang telah 

dicantumkan pada kuisioner yaitu Sangat Baik (SB), Baik (B), Kurang 

(K), dan Samgat Kurang (SK). Dari hasil kuisioner terhadap tanggapan 

siswa terhadap aplikasi AR-Ngeuna sebagai media pembelajaran dihitung 
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berdasarkan total persentase yang diperoleh dengan mengacu pada tabel 

rumes persentase data adalah : 

 

 

Keterangan : 

p = Angka Persentase 

 

Tabel 3.1 Intreprestasi Kuisioner Tanggapan Siswa (Budiaji, 2013) 

Rentang Skor (x) Interprestasi 

81.25% < x ≤ 100% Sangat Baik 

62.5 % < x ≤ 81.25% Baik 

43.75% < x ≤ 62.6% Kurang 

25% ≤ x ≤ 43.75% Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


