
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian tindakan kelas (classroom 

action research) dengan tahapan-tahapan pelaksanaan meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan/tindakan, evaluasi dan refleksi secara berulang. Penelitian tindakan 

kelas merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan solusi dari masalah 

yang timbul disuatu kelas, dengan cara menerapkan straegi pembelajaran atau 

metode-metode pembelajaran yang efektif.  PTK secara lebih sistematis dibagi 

menjadi tiga kata yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian yaitu kegiatan 

mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk 

menemukan data dengan tujuan meningkatkan mutu. Kemudian tindakan yaitu 

perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. 

Dan kelas adalah tempat di mana sekelompok siswa menerima pelajaran dari guru 

yang sama (Suyadi,2012:18).  

Sedangkan menurut Arikunto dalam (Suyadi,2012:18) PTK adalah gabungan 

pengertian dari kata “penelitian, tindakan dan kelas”. Penelitian adalah kegiatan 

mengamati suatu objek, dengan menggunakan kaidah metodologi tertentu untuk 

mendapatkan data yang bermanfaat bagi peneliti dan dan orang lain demi 

kepentingan bersama. Selanjutnya tindakan adalah suatu perlakuan yang sengaja 

diterapkan kepada objek dengan tujuan tertentu yang dalam penerapannya 

dirangkai menjadi beberapa periode atau siklus. Dan  kelas adalah tempat di mana 



sekolompok siswa belajar bersama dari seorang guru yang sama dalam periode 

yang sama. 

Penelitian ini juga bisa meningkatkan inovasi dan perbaikan, agar menjadi 

lebih baik lagi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperbaiki dan juga 

meningkatkan hasil pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan secara kolaboratif. Dalam penelitian kolaboratif pihak yang 

melakukan tindakan adalah guru itu sendiri sedangkan yang diminta melakukan 

pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah peneliti (Arikunto, 

2002:17). 

 

Gambar 2. Siklus PTK menurut Kemmis & Taggart 

Menurut Kemmis dan Taggart ada beberapa tahapan dalam penelitian ini 

(Wiriaatmadja, 2005:66) yaitu: 1) Perencanaan (plan), 2) Tindakan(act), 3) 

pengamatan(observe), 4) refleksi (reflect). Dalam penelitian ini dilakukan dalam 

beberapa siklus. Siklus dihentikan apabila kondisi kelas sudah stabil dalam hal ini 

guru sudah mampu menguasai keterampilan belajar yang baru dan siswa terbiasa 



dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Serta data yang ditampilkan 

dikelas sudah jenuh dalam arti sudah ada peningkatan keaktifan dan prestasi 

belajar siswa (Wiriaatmadja, 2005:103).  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK N 2 Pengasih yang beralamatkan Jl. 

KRT Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Margosari, Pengasih, Kabupaten 

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Penelitian dilaksanakan pada saat peneliti menempuh Praktik Lapangan 

Terbimbing (PLT) semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 tanggal 10 September– 

10 November 2018. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas XI mata pelajaran Estimasi Biaya 

Konstruksi TKGSP SMK N 2 Pengasih tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 32 

orang dengan sasaran penelitian, yaitu adanya peningkatan hasil siswa yang dapat 

dicapai setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. SMK N 2 Pengsdih 

memiliki 2 kelas program keahlian Teknik Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan (TKGSP) namun pada penelitian ini subjek yang diambil merupakan 

kelas TKGSP 2, dikarenakan kelas yang diajar oleh guru dan juga peniliti selama 

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT). 

D. Jenis Tindakan 

Penelitian tindakan kelas biasanya ditandai dengan adanya suatu tindakan 

yang dilaksanakan di kelas berdasarkan siklus hingga tujuan dari penelitian telah 

terpenuhi. Langkah-langkah penelitian ini termuat dalam suatu siklus. Siklus 



berhenti apabila peneliti dan peneliti sepakat bahwa penelitian yang dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan telah meningkatkan hasil belajar siswa. Tindakan itu 

menggunakan metode STAD yaitu Student Teams Achivment Division adalah 

salah satu metode pembelajaran tim yang paling sederhana dan paling banyak 

diterapkan. Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim yang terdiri atas empat 

orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang 

etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim 

mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran, 

selanjutnya siswa mengerjakan kuis tim untuk mendapatkan skor tim serta yang 

terakhir siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri dan tidak 

diperbolehkan untuk saling membantu (Slavin, 2010:11). Adapun uraian dalam 

setiap siklus dijabarkan sebagai berikut:. 

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan penelitan 

tindakan kelas (Kunandar, 2008:128). Perencanaan mencakup tindakan yang akan 

dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau merubah prilaku dan sikap 

yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan. Guru dan peneliti melakukan 

identifikasi permasalahan yang ada didalam kelas, setelah mengetahui 

permasalahan yang terjadi sebelum tindakan maka dilakukan perbaikan 

pembelajaran dengan meningkatkan pencapaian hasil belajar mata pelajaran 

Estimasi Biaya Konstruksi melalui pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achivment Division (STAD) pada kompetensi dasar 3.11 Menerapkan prosedur 



perhitungan RAB pada pekerjaan instalasi pipa air bersih. Tahapan perencanaan 

tindakan sebagai berikut : 

a. Merencanakan tindakan pada materi prosedur perhitungan RAB pada 

pekerjaan instalasi pipa air bersih  

b. Merencanakan pembuatan perangkat pembelajaran berupa RPP  

c. Merencanakan dan membuat instrumen sebagai pengumpul data yaitu berupa 

lembar observasi pembelajaran, dan tes hasil belajar 

d. Merencanakan dan membuat Lembar Kerja Kelompok (LKK) berupa soal 

yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok pada proses pembelajaran dengan 

penerapan STAD. 

e. Merencanakan dan membuat soal-soal untuk menilai kemampuan aspek 

kognitif pada pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi 

2. Pelaksanaan Tindakan 

pelaksanaan tindakan ini mencakup semua rencana yang telah dibuat. 

Tindakan yang dilakukan adalah kegiatan pembelajaran Estimasi Biaya 

Konstruksi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achivment Division (STAD). Pelaksanaan tindakannya sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

1) Salam pembuka dan panduan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan  

2) Memeriksa kehadiran siswa 

3) Menyampaikan informasi berupa menyampaikan tujuan pembelajaran, 

apersepsi dan memberikan informasi mengenai proses pembelajaraan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 



4) Guru memberikan pre test kepada siswa dengan materi menerapkan prosedur 

perhitungan RAB pada pekerjaan instalasi pipa air bersih dan air kotor. yang 

untuk mengukur kemampuan awal siswa 

b. Pelaksanaan 

1) Siswa dibagikan kelompok beranggotakan 4-5 orang  

2) Menyampaikan materi pembelajaran 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

4) Siswa dalam kelompok diberikan kuis tim berupa Lembar Jawaban 

Kelompok (LKK) untuk mendiskusikan materi yang diberikan 

5) Guru memantau jalannya kerja kelompok dan membantu jika ada kelompok 

yang mengalami kesulitan 

6) Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, tiap kelompok diminta untuk 

mempresentasikan hasil kerja.  

7) Diberikan waktu untuk sesi tanya jawab, bagi kelompok yang tidak presentasi 

diperkenankan untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. 

8) Setelah kegiatan presentasi, siswa diberikan post test secara individu  

9) Guru dan siswa mengoreksi bersama-sama hasil post test dan menilai hasil 

post test. 

10) Membandingkan nilai post test dengan pre test sehingga diketahui nilai 

peningkatannya. 

c. Penutup 

1) Pendiidk dan beserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 



2) Penghargaan kelompok, siswa dengan predikat kelompok terbaik mendapat 

penghargaan kelompok. 

3) Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa 

3. Observasi 

Pengamatan yang dilakukan berupa memperhatikan siswa ketika mengerjakan 

lembar kerja kelompok dan mengerjakan tugas individu, apakah masih ada siswa 

yang tidak fokus mengerjakan lembar kerja kelompok ataupun tugas individu, 

serta melakukan pengamatan saat pesentasi. 

4. Refleksi 

Pada tahapan ini, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Jika masih 

terdapat masalah, maka dilakukan proses pengkajian ulang. Hal yang diperhatikan 

dalam refleksi meliputi hasil belajar siswa dan juga keaktifan siswa. Hasil yang 

telah diperoleh akan dianalisis, selanjutnya dilakukan refleksi apakah langkah-

langkah yang telah dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika masih 

belum, maka dilakukan perbaikan guna penyempurnaan pada siklus berikutnya. 

Penelitian tindakan ini akan selesai jika jumlah siswa yang sudah tuntas 

belajar ≥ 75%, siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai yang diperoleh siswa ≥ 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 75. 

Untuk Keaktifan siswa direfleksi jika dirasa masih belum mencapai indikatror 

keberhasilan yitu 75%. 

 



E. Teknik dan Instrumen Penelitian 

  Teknik dari penelitian ini merupakan pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data 

(Sugiyono,2014:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

observasi dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

dilapangan.  

Dalam pengambilan data pada penelitian ini, menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Metode observasi dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki (Supardi, 2006 : 88). Hal-hal yang diamati saat observasi adalah 

tentang situasi belajar mengajar dan keaktifan belajar siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar tersebut.  

2. Dokumen  

Dokumen yang didapat peneliti untuk mendukung pembelajaran adalah 

kurikulum yang berlaku, kompetensi inti-dasar, silabus yang digunakan, 

rancangan pembelajaran yang baru, dan beberapa data nilai siswa sebelum 

tindakan. Beberapa dokumen tersebut dapat mendukung proses pembelajaran 

yang berlangsung. Dokumen-dokumen itu menajdi acuan dalam pembuatan RPP 

agar tidak keluar dari materi yang akan diajarkan 



3. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa 

yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya dalam jangka waktu tertentu. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes soal untuk mengukur 

bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Instrumen penelitian, untuk kelancaran dan keberhasilan penelitian maka 

peneliti menggunakan  instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (masalah) dan menguji hipotesis yang diperoleh melalui 

instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan 

sesuai dengan karakteristik pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka digunakan 

instrument sebagai berikut : 

1. Tes Tertulis 

Tes ini digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data 

berupa tugas mandiri dan tugas kelompok, sehingga dapat diketahui data hasil 

belajar siswa. Soal tes dibuat oleh peneliti dengan pertimbangan dari guru 

pembimbing. Penelitian ini menggunakan seperangkat tes yang berupa soal 

berbentuk essay sebanyak 5 soal. 

 Tes tertulis ini dilakukan setiap akhir siklus (Tes Siklus I dan Tes Siklus II,) 

dan setiap siklus siswa diberi Lembar Kerja Kelompok. Indikator tes berdasarkan 

materi yang telah dipelajari siswa dalam proses belajar mengajar. Penilaian dalam 



tes ini berdasarkan pedoman penskoran yang sudah dibuat oleh peneliti dimana 

nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 0 yang masing-masing tiap 

soal mendapatkan skor 20. 

Tabel 4. Kisi-kisi soal test 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI INDIKATOR 

SOAL 

NO 

SOAL 

BENTUK 

SOAL 

3.11Menerapkan 

prosedur 

perhitungan 

RAB pada 

pekerjaan 

instalasi pipa 

air bersih 

4.11Menghitung 

RAB pada 

pekerjaan 

instalasi pipa 

air bersih 

Pengetahuan 

tentang 

instalasi air 

bersih, urutan 

pelaksanaan 

pekerjaan 

instalasi air 

bersih, 

penyelesian 

volume 

pekerjaan, 

harga satuan 

pekerjaan, 

dan rencana 

anggaran 

biaya 

pekerjaan 

instalasi air 

bersih 

 

 

 

1. menyebutkan 

apa yang 

diketahui dari 

instalasi air 

bersih 

2. menyebutkan 

urutan 

pelaksanaan 

pekerjaan 

instalasi air 

bersih 

3. menghitung 

volume 

pekerjaan 

instalasi air 

bersih 

4.  menghitung 

harga satuan 

pekerjaan 

instalasi air 

bersih 

5.  menghitung 

rencana 

anggan biaya 

pekerjaan 

instalasi air 

bersih 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Essay 

 

 

2. Non Tes 

Hasil  belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi juga dapat 

dinilai dengan non tes. Kelebihan dari alat non tes adalah sifatnya lebih 



komperhensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu 

sehingga tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotorik,  untuk non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data tentang sikap dan 

kepribadian siswa dalam kegiatan belajarnya dan dilakukan dengan mengamati 

kegiatan dan perilaku siswa secara langsung. Observasi sebagai alat pengumpul 

data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupu proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan.  

Dalam penelitian ini lembar observasi yang digunakan disusun berdasarkan 

aspek-aspek yang akan diteliti dalam penelitian. Lembar observasi ini digunakan 

untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruh kelas atau sebagian besar (setidak-tidaknya 75%) 

peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Keaktifan Siswa 

Instrumen 

Penelitian 

Aspek yang 

diamati 

Objek 

Pengamatan 

Indikator 

Penilaian 

Aktivitas 

Siswa 

a. Presentasi Individu  a. penguasaan materi 

b. menjawab pertanyaan 

c. kejelasan penyampaian 

d. memperhatikan materi 

e. mengemukakan pendapat 

f. mengajukan pertanyaan 

b. Diskusi Kelompok g. aktif berdiskusi 

h. mampu bekerja sama 

dengan baik 

i. membantu teman jika 

mengalami kesulitan 

j. mengemukakan pendapat 

k. mendengarkan pendapat 

orang lain 

l. mampu memecahkan 

masalah 

 

Tabel 6. Kriteria Penilaian Keaktifan Belajar Siswa 

No Aspek yang diamati Indikator Nilai Skor 

1 2 3 4 5 

1 Presentasi a. penguasaan materi      

b. menjawab pertanyaan      

c. kejelasan penyampaian      

d. memperhatikan materi      

e. mengemukakan 

pendapat 

     

f. mengajukan 

pertanyaan 

     

3. Diskusi dalam kelompok g. aktif berdiskusi      

h. mampu bekerja sama 

dengan baik 

     

i. membantu teman jika 

mengalami kesulitan 

     

j. mengemukakan 

pendapat 

     

k. mendengarkan 

pendapat orang lain 

     

l. mampu memecahkan 

masalah 

     



Keterangan Nilai Skor: 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan data-data untuk 

memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumentasi bertujuan untuk 

mengungkap fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data PTK atau Penelitian Tindakan Kelas dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam analisis 

ini penulis menggunaan cara statistik yang simpel. Peggunaan metode statistik 

akan meberikan data yang oyektif yang diperoleh dari data penelitian. 

Pengertian statistik menurut  Hadi (1996:1) adalah cara ilmiah untuk 

mengumpulkan, mnyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan lebih 

lanjut. Statistik merupakan cara untuk mengolah dan menarik simpulan dari data 

yang diteliti serta keputusan-keputusan yang logis dari pengumpulan data.  

 Untuk menentukan peningkatan hasil belajar pada siswa kelas XI TKGSP 

SMK N 2 Pengasih tahun pelajaran 2018/2019 menggunakan statistik sederhana, 

yaitu dengan mencari nilai hasil unjuk kerja. Tujuan analisis data dalam penelitian 

tindakan ini adalah untuk memperoleh data apakah terjadi perbaikan dan 

peningkatan sebagaimana yang diharapkan. Tes individu yang dilakukan untuk 



mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran Estimasi Biaya Konstruksi  

menggunakan metode essay sebanyak 5 soal dengan nilai tertinggi adalah 100 dan 

nilai terendah adalah 0 yang masing-masing tiap soal mendapatkan skor 20. 

Salah satu teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif adalah dengan 

menggunakan distribusi normal. Penggunaan distribusi normal akan dapat lebih 

bermakna daripada hanya menggunakan penyajian kelompok saja. Karena adanya 

persyaratan normalitas data, maka data dapat dilanjutkan penyajiannya dalam 

bentuk membedakan, mencari hubungan dan meramalkan. Jika menggunakan data 

acak distribusi normal dalam suatu kurve, maka kurve tersebut dinamakan kurve 

normal Husaini (2003: 106), Untuk observasi keaktifan belajar siswa dapat 

menggunakan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut : 

1. Menentukan skor maksimal, yaitu 5 

2. Menentukan skor minimal, yaitu 1 

3. Menentukan banyaknya aspek yang diamati, yaitu 12 

4. Menghitung mean ideal ( X ), yaitu 
                

 
 

5. Menghitung standar deviasi (σ), yaitu 
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Gambar 3. Kurva Normal Kategori Keaktifan Belajar Siswa 



Tabel 7. Kategori Penilaian Keaktifan Belajar Siswa 

Interval Nilai Kategori 

S > X + 1,8 σ Sangat Baik 

X + 0,6 σ < S < X + 1,8 σ Baik 

X - 0,6 σ < S < X + 0,6 σ Cukup 

X - 1,8 σ < S < X - 0,6 σ Rendah 

S < X - 1,8 σ Sangat Rendah 

 

Analisis data hasil observasi dan tes ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar Estimasi Biaya Konstruksi kelas XI TKGSP SMK N 2 

Pengasih melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nilai atau poin dari 

lembar observasi dan tes evaluasi akan dibandingkan antara siklus I dan siklus II, 

apabila mengalami peningkatan maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI TKGSP SMK N 2 Pengasih. 

G. Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran Estimasi Baiaya Konstruksi dikatakan 

berhasil jika capaian keaktifan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa 

termasuk dalam kriteria Sangat Baik dan Baik (≥75%). 

2. Ketuntasan nilai siswa dikatakan tuntas apabila nilai evaluasi siswa yang 

diperoleh minimal sama dengan KKM yang ditentukan sekolah yaitu 75 

sebanyak 75% yang tuntas dari keseluruhan melalui metode kooperatif tipe 

STAD ini. 

 

  



 


