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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Yudhistira (2012: 26) PTK adalah kegiatan di dalam kelas dalam situasi yang 

bersifat spesifik dengan tujuan untuk mendiagnosis problem yang juga spesifik, 

disertai upaya konkrit untuk memecahkannya. PTK merupakan penelitian ilmiah 

dengan melakukan tindakan tertentu dan pelibatan penuh pelaku tindakan yang 

ditunjukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan 

pembelajaran di kelas. PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki/meningkatkan 

praktek pembelajaran di kelas secara lebih prefosional guru dalam menagani 

proses pembelajaran.  

Objek dan sasaran utama PTK ini masuk kategori tindakan 

“penyembuhan” dan “pengobatan” bukan  pencegahan. Sebab sudah ada 

masalah atau kasus tertentu yang muncul sebelum penelitian tersebut dilakukan. 

(Muliawan, 2010: 35). 

PTK bertujuan untuk meneliti dan menelusuri akar persoalan yang muncul 

di kelas. Setelah itu mencari solusi dan jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan 

untuk menyelesaikannya. PTK juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Muliawan, 2018: 4). Selain itu menurut Sumadoyo 

(2013: 22) tujuan PTK untuk memperbaiki layanan kependidikan yang harus 
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diselengarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan program 

sekolah secara keseluruhan. Dari tujuan dan manfaat tadi peneliti yang 

melakukan PTK di kelas X KGSP SMK Negeri 2 Depok agar bisa mencapai 

taget sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dikehandaki dalam penelitian. 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif, artinya 

penelitian dilakukan dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Dasar-

Dasar Kontruksi Bangunan (DDKB) yaitu bapak Drs. Praptama. Dalam 

kolaborasi mengajar, baik yang dilakukan sendiri atau bersama harus terjadi 

sinkronisasi/kesesuaian mengajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Untuk mengatasi hal tersebut selama penelitian ini berlangsung guru dan peneliti 

harus menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun oleh peneliti dan disetujui oleh guru pamong yang sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam hal ini harus dipersiapkan dengan 

sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan metode saat 

mengajar. Maka dari ini sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus 

didiskusikan terlebih dahulu masalah cara mengajar yang sesuai dengan RPP 

dan yang dalam penelitian.  

Dalam berkolaborasi juga terjadi terhadap siswa agar kegiatan belajar 

mengajar menggunakan metode STAD dapat berjalan dengan baik. Maka 

sebelum itu siswa harus memenuhi terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud 

dengan metode pembelajaran STAD dan langkah-langkah pembelajaran metode 

STAD. Maka dari itu saat kegiatan awal proses belajar mengajar terlebih dahulu 

dijelaskan kepada siswa tentang model pembelajaran STAD.  
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Secara partisipatif bersama dengan teman PLT yaitu Lala Kartika dan 

Suryatman ikut membantu dalam melaksanakan  langkah-langkah penelitian. 

Partispasi teman PLT dengan berperan sebagai observer yaitu memantau, 

mencatat selama proses pembelajaran berlangsung. Di samping itu, bentuk 

penelitian tindakan kelas juga bersifat reflektif, yaitu peneliti melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas X KGSP SMK Negeri 2 Depok. 

Ruang lingkup PTK menurut Suharsimi & Supardi (2006: 58-59) secara 

teoritis mencakup komponen-komponen seperti: 1) siswa, 2) guru, 3) materi 

pelajaran, 4) Peralatan atau sarana-sarana pendidikan, 5) hasil pembelajaran, 6) 

Pengelolaan (manajemen), 7) lingkungan. Ketujuh ruang lingkup tadi menjadi 

objek dalam penelitian tindakan kelas.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian model 

Kemmis & Mc Taggart. Model ini pada hakekatnya berupa untaian-untaian yang 

terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan (planning), 

tindakan/pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Rancangan atau desain tindakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bentuk modifikasi dari Kemmis & Mc Tagart yang dikembangkan oleh 

Wijaya Kusumah dan Desi Dwi Tagama. Dalam penelitian ini dilakukan dalam 

beberapa sikus. Tiap siklus terdiri dari empat langkah yang dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Siklus PTK (Model Kemmis & Mc Taggart) 

(Yudhistira, 2012: 48) 

 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan pra siklus. Tujuan dilakukannya 

pra siklus pada penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi menguasai 

keadaan kelas yang akan dilakukan penelitian meliputi kondisi siswa, model 

pembelajaran yang sudah berjalan, hasil belajar siswa dan kendala selama 

pembelajaran. Pra siklus ini merupakan pengamatan (obrservasi) secara 

langsung dan mengadakan wawancara langsung terhadap guru pengampu mata 

pelajaran Dasar-Dasar Kontruksi Bangunan (DDKB). Penelitian yang akan 

dilaksanakan ini fokus pada standar kompetensi dasar (KD) spesifikasi dan 

karakteristik beton. 

Setelah dilakukan observasi pada kegiatan pra siklus kemudian dilakukan 

identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran,baik permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran atau 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun guru pada mata pelajaran 

Dasar-Dasar Kontruksi Bangunan (DDKB) pada standar kompetensi spesifikasi 
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dan karakteristik beton. Hasil dan refleksi pra penelitian ini digunakan sebagai 

acuan untuk menyusun rencana tindakan. 

1. Perencanaan 

     Tahap perencanaan adalah tahap dimana peneliti melakukan berbagai 

persiapan. Pada tahap perencanaan, sebagai peneliti melakukan kegiatan-

kegiatan diantaranya: 

a. Menetapkan jadwal pelaksanaan tindakan 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD. 

c. Mengumpulkan dan mempersiapkan materi yang berhubungan dengan 

spesifikasi dan karakteristik beton. 

d. Mempersiapkan lembar observasi siswa untuk mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Mempersiapkan lembar observasi guru untuk mengamati aktivitas guru dan 

peneliti selama proses penerapan metode STAD 

2. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan tindakan diawali dengan presentasi 

materi, pembentukan kelompok, berdiskusi, tugas kelompok, presentasi tugas, 

memberikan posttest, dan penghargaan kelompok. Langkah tersebut 

disesuaikan dengan skenario dan langkah-langkah tindakan pembelajaran yang 

telah disusun seperti yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang dibuat peneliti dan diketahui guru pamong pada lampiran 8. 
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3. Pengamatan observasi 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap pelaksanaan. Tahap dimana 

observer melakukan pencatatan. Pelaksanaan tindakan (pembelajaran) diikuti 

oleh pelaksanaan observasi yang dilakukan observer yaitu melakuan 

pengamatan pada pada instrumen yang telah disepakati sebelumnya. Pada 

tahap ini sangat ditentukan oleh tingkat ketepatan (akurasi) dan standar alat 

ukur penilaian yang digunakan. Semakin tinggi tingkat akurasinya, maka 

semakin baik analisa dan kesimpulan yang akan diperoleh. 

 

4. Refleksi 

Data yang telah terkumpul (dari hasil pengamatan dan tes) pada setiap 

siklus selanjutnya diolah, disederhanakan dalam bentuk tabel, grafik, bagan 

atau yang lainnya. Kemudian analisis dan hasil dari data-data tersebut, dikaji 

ulang bersama-sama dengan observer tentang kelebihan dan kelemahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran kemudian memberikan tindakan untuk 

selanjutnya jika masih belum mencapai target yang sudah ditentukan.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Depok yang beralamatkan di 

kampung Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.  
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2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019. Penelitian dilaksanakan pada bulan 14 Oktober s.d 28 Oktober 2018 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Kontruksi Gedung, 

Sanitasi dan Perawatan (KGSP) yang berjumlah 32 siswa. Pemilihan kelas X 

KGSP dikarenakan nilai rata-rata kelas lebih rendah dibanding kelas X DPIB.  

 

D. Jenis Tindakan  

Jenis tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakkan model 

pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division) yang bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Model pembelajaran yang akan 

digunakan ini memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, 

meningkatkan daya ingin tahu, siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari 

guru tetapi berusaha mendiskusikan dengan teman sekelompok dan 

menumbuhkan semangat untuk saling membantu jika ada teman yang belum 

memahami pelajaran sehingga keberhasilan pembelajaran akan tercapai. 

Persebaran kemapuan kelompok yang sudah ditetapkan oleh peneliti didasarkan 

pada pengetahuan yang dimiliki, sehingga setiap kelompok ada siswa yang 

mempunyai kemampuan lebih dalam penguasaan materi untuk membimbing 

anggota dalam kelompoknya. 
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Penelitian PTK ini akan dilakukan dalam beberapa siklus hingga target 

penelitian tercapai. Target penelitian di kelas X KGSP SMK Negeri 2 Depok 

adalah sampai siswa yang mencapai nilai KKM sebesar 85% dari 32 dan nilai 

rata-rata belajar kelas di atas 77. 

   

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian tindakan 

kelas ini, sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan lisan 

baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui perantara media). Dengan 

wawancara peneliti bisa mendapatkan data sekaligus mengecek kebenaran data. 

dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada guru untuk mengetahui 

kondisi siswa dan perkembangannya belajar. Selain itu, juga melakukan 

wawancara secara acak kepada siswa untuk memberikan informasi pembelajaran 

yang sebelumnya berjalan. 

b. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang terjadi pada 

sasaran pengamatan tanpa menggangu jalannya pembelajaran. Dari hasil 

observasi ini akan diperoleh data tentang sejauhmana peningkatan keaktifan 
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belajar siswa dengan  menggunakkan model pembelajaran STAD selama proses 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Observasi ini dilakukan oleh dua orang observer yaitu Lala Kartika 

sebagai (observer 1) dan Suryatman (observer 2)  keduanya merupakan 

mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)  Jurusan Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan yang sama sedang menjalani PLT (Pengalaman 

Latihan Terbimbing) di SMK Negeri 2 Depok. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada, 

yaitu data tentang absen kelas, nilai siswa sebelum siklus, silabus dan RPP 

(Rencana Program Pembelajaran). 

d. Tes 

Tes dilakukan untuk mengetahui perbedaaan pemahaman siswa terhadap 

kompetensi yang diajarkan guru dengan menggunakkan model pembelajaran 

ceramah dengan menggunakkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievment Division). Hasil tes diketahui dari nilai tes hasil 

pembelajaran sebelum penelitian dan nilai setelah penelitan menggunakan 

metode STAD. Selisih dari nilai sebelum penelitian dengan nilai setelah 

penelitian adalah perubahan peningkatan hasil belajar. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan media untuk mengumpulkan data yang sesuai 

dengan rumusan masalah dalam penelitian. Instrumen Penelitian digunakan 

untuk mengumpulkan informasi saat penelitiaan. Adapun instrumen yang 
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dibutuhkan dalam penelitian adalah sesuai dengan teknik pengumpulan data 

yang diperlukan, diantaranya: 

a. Catatan Lapangan (field note) 

Catatan lapangan ini dilakukan pada saat observasi dan wawancara pra 

siklus. Dari catatan lapangan ini bisa diketahui berbagai aspek pembelajaran di 

kelas, fasilitas KBM (kegiatan belajar mengajar) dan media, hubungan interaksi 

guru dengan siswa, suasana sekolah, dan catatan lain-lain yang masih ada 

hubungannya dengan pembelajaran. 

Berikut ini kisi-kisi instrument catatan lapangan (field note) yang 

digunakan untuk mengetahui keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Tabel 4. Kisi-Kisi Catatan Lapangan (field note) 

 

Dari kisi-kisi di atas kemudian membuat instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui keaktifan dan hasil belajar siswa memuat aspek yang diamati 

mengenai suasana sekolah, pembelajaran di kelas, interaksi guru dengan siswa, 

hasil belajar siswa, dan kendala selama pembelajaran berlangsung. Peneliti 

menyusun instrumen sebagai berikut: 

 

 

No Aspek yang Diamati Indikator 

1 Suasana sekolah Kondisi sekolah dan alumninya 

2 Pembelajaran di kelas Model pembelajaran yang digunakan 

3` Kondisi siswa Kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung 

4 Interaksi guru dengan 

siswa 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran di 

dalam kelas 

5 
Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa (UTS) sebelum 

penelitiam 

6 Kendala 

pembelajaran 

Masalah-masalah yang terjadi selama 

pembelajaran 
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Tabel 5. Instrumen Catatan Lapangan (field note) 

 

b. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi ini digunakan pada saat pembelajaran mata pelajaran 

DDKB dengan menggunakkan model pembelajaran STAD pada standar 

kompetensi dasar spesifikasi dan karakteristik beton. 

Observer melakukan pengamatan terhadap tingkah laku yang dilakukan 

oleh siswa kelas X KGSP selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD. Selain itu dalam instrumen observasi ada juga 

pengecekkan bahwa model pembelajaran STAD yang sudah direncanakan setiap 

bagian-bagiannya bisa dilaksanakan. 

Berikut ini kisi-kisi instrument keaktifan pembelajaran siswa pada saat 

model pembelajaran STAD. 

Tabel 6. Kisi-Kisi Keaktifan Pembelajaran Siswa 

No Indikator Aktivitas 

Belajar 

Butir Pernyataan 

1 Visual  Membaca materi yang akan dipelajari 

 Memperhatikan penjelasan guru 

2 Lisan  Menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

 menjawab materi. 

 Mengemukakan pendapat. 

3 Mendengarkan  Mendengarkan penjelasan dari guru. 

No Aspek yang Diamati Deskripsi 

1 Suasana sekolah  

2 Pembelajaran di kelas  

3` Kondisi siswa  

4 Interaksi guru dengan 

siswa 
 

5 Hasil belajar siswa  

6 Kendala 

pembelajaran 
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No Indikator Aktivitas 

Belajar 

Butir Pernyataan 

4 Menulis  Mencatat materi. 

 Mengerjakan soal tugas. 

5 Mental  Presentasi di depan kelas 

 Mengingat materi sebelumnya 

  

Dari kisi-kisi indikator aktivitas belajar meliputi visual, lisan, 

mengengarkan, menulis, dan mental. kemudian peneliti membuat instrumen 

yang digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa pada saat pembelajaran, 

sebagai berikut: 

Tabel 7. Instrumen Aktivitas Pembelajaran Siswa 

 

Kel

. 

Nama Aspek Persen

tase 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 

          

         

         

         

         

          

         

         

         

         

Jumlah         

 

Penilaian aktivitas siswa menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 125) 

adalah: 

1% - 25 % Rendah 

26% - 50 % Cukup 

51% - 75 % Tinggi 

76 % - 100 % Tinggi sekali 
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Penerapan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievment 

Division) menjadi hal yang harus terlaksana. Sehingga peneliti membuat kisi-

kisi model pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran STAD. 

Berikut ini kisi-kisi instrument observasi pelaksanaan metode STAD  pada 

pembelajaran. 

Tabel 8. Kisi-Kisi Pelaksanan metode STAD 

 

Model pembelajaran seperti pada umunya dibagi pada tiga bagian yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Namun ada perbedaan jika 

menggunakan model ceramah, sebagaimana pada pendahuluan ada penjelasan 

mengenai model pembelajaran STAD dan pembagian kelompok. Pada kegiatan 

inti ada kegiatan diskusi, penugasan, presentasi, kuis, dan penghargaan. Pada 

tahap penutup seperti pada umumnya. Dari kisi-kisi di atas kemudian peneliti 

membuat instrumen yang digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa pada saat 

pembelajaran, sebagai berikut: 

 

Aspek yang 

Diamati 
Indikator 

No 

Item 

Tahapan 

implementasi 

model 

pembelajaran 

STAD dalam 

pembelajaran. 

1. Pendahuluan 

a. Membuka pelajaran 1 

b. Mengabsen 2 

c. Tujuan pembelajaran, Apersepsi, Motivasi 3, 4, 5 

d. Model pembelajaran STAD 6 

e. Pembagian kelompok 7 

2. Kegiatan Inti 

a. Penyampaian materi kayu 8 

b. Siswa bertanya 9 

c. Diskusi, tugas, presentasi, kuis, penghargaan 10-14 

3. Penutup 

a. Menyimpulkan, materi minggu depan 15,16 

b. Menutup pembelajaran 17 
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Tabel 9. Lembar Observasi Pelaksanaan metode STAD 

No Kegiatan 

Pendahuluan 

1 Membuka pelajaran dengan salam dan doa  

2 Mengabsen siswa dan menanyakan bagi siswa yang berhalangan hadir 

3 
Menyampaikan tujuan Menyampaikan garis besar materi mengetahui 

spesifikasi dan karakteristik beton 

4 
Melakukan apersepsi melalui penyamaan pemahaman siswa tentang 

materi mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton.  

5 
Memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya materi mengetahui 

spesifikasi dan karakteristik beton.  

6 
Menjelaskan secara singkat tentang model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievement Division) 

7 
Membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 

4-5 orang 

Kegiatan inti 

8 
Peneliti berkolaborasi dengan guru menyampaikan materi mengetahui 

spesifikasi dan karakteristik beton.  

9 
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan bertanya 

tentang materi mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton.  

10 
Membimbing siswa berdiskusi kelompok untuk menggali informasi 

tentang materi mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton.  

11 
Membimbing siswa untuk mengerjakan tugas secara kelompok 

kooperatif tentang materi mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton.  

12 

Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dan 

pengerjaan tugas pada masing-masing kelompok kooperatif tentang 

materi mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton.  

13 

Memberikan postest untuk mengetahui kemajuan masingmasing 

individu dan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran materi 

mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton.  

14 
Memberikan penghargaan kepada kelompok yang mengalami 

peningkatan hasil belajar 

Penutup 

15 Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan tentang materi 

mengetahui spesifikasi dan karakteristik beton. 

16 Menyampaikan informasi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya 

secara global 

17 Menutup pembelajaran dengan salam dan doa 

c. Instrumen Dokumentasi 
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Instrumen Dokumentasi berupa dokumen  silabus dan RPP (Rencana 

Program Pembelajaran), absen kelas, nilai siswa sebelum penelitian di kelas X 

KGSP SMK Negeri 2 Depok. 

d. Tes 

Tes yang diberikan pada siswa dalam penelitian adalah tes formatif. Tes 

yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi mata 

pelajaran Dasar-Dasar Kontuksi Bangunan (DDKB). Teknik pengambilan data 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dilakukan dengan memberikan soal 

sebanyak 20 pertanyaan. Pemberian soal dilakukan diakhir setiap kali siklus 

dengan kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 10. Kisi-Kisi Instrumen Tes Siklus I 

No Indikator Bentuk Soal Nomor Soal 

1 Agregat halus sebagai bahan 

beton 

Pilihan Ganda 1-10 

2 Ageragat kasar sebagai bahan 

beton 

Pilihan Ganda 11-20 

 

Sesuai dengan rencana pembelajaran, pada siklus I mengambil dua sub 

kompetensi dasar (KD) dari spesifikasi dan karakteristik beton yaitu agregat 

halus sebagai bahan beton dan agregat kasar sebagai bahan beton. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan 

dari penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis sudah dilakukan 

sejak awal penelitian, hasil dari peningkatan keaktifan siswa dideskripsikan 
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berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran dan hasil belajar siswa 

diambil dari nilai yang didapatkan dari hasil tes sebelumnya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu analsis 

model kualitatif dan model kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif sedangkan data kuantitatif  dianalisis dengan 

menggunakan kuantitatif. 

Analisis keaktifan siswa digunakan untuk mengetahui peningkatan 

sesudah menggunakan model pembelajaran STAD, sebagaimana disebutkan 

bahwa data keaktifan siswa dari hasil observasi pada saat pembelajaran 

berlangsung. Pada pengolahan data kualitatif (Muliawan, 2018: 14) mencakup 

langkah-langkah konkrit sebagai berikut: 1) pengumpulan, 2) pemilihan, 3) 

pemisahan, 4) Stukturasi, 5) analogi, 6) penarikan kesimpulan. 

Pengumpulan data termasuk pada satu bagian dari jenis penelitian 

kualitatif. Pemilihan data dilakukan karena tidak semua data yang diperoleh oleh 

peneliti itu “valid” sehingga perlu adanya pemilhan data yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemisahan data yang sudah didapatkan 

harus dipilah-pilih dan disesuaikan dengan penelitian yang dituju. Stukturisasi 

ini dilakukan agar lebih mudah dimengerti oleh penerima/pengguna informasi. 

Analogi data adalah tahap penalaran, interpretasi atau penafsiran data. Penarikan 

kesimpulan adalah tahap terakhir dalam pengolahan data kualitatif. 

Persentase keaktifan siswa = 
Jumlah Aspek Siswa

Jumlah seluruh siswa
x100% 

Analisis hasil belajar digunakan untuk mengetahui peningkatan seudah 

menggunakan model pembelajaran STAD, sebagaimana disebutkan bahwa data 
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hasil belajar dari hasil tes pada siklus I dan siklus II.  Pengolahan data 

kuantitatif hampir sama dengan pengolahan data kualitatif yaitu mencakup 

tahapan-tahapan seperti: 1) pengamatan, 2) pengukuran, 3) penilaian, 4) 

pencatatan, 5) Pengolahan, 6) analogi, 7) penarikan kesimpulan. 

Pengamatan adalah tahapan dalam pengumpulan data hasil dari tes. 

Pengukuran adalah menentukan tingkat atau prosentase hasil penelitian menurut 

kriteria yang sebelumnya ditetapkan, pengukuran data kuantitatif dengan rumus-

rumus yang jelas sehingga pola penarikan kesimpulan menjadi terarah. Tahap 

penilaian adalah tahap pendapat peneliti mempertimbangkan agar tidak 

terjadinya penyimpangan. Pencatatan  merupakan gabungan dari langkah 

pertama, kedua dan ketiga yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Pengolahan 

data adalah tahap inti dari proses pengolahan data menggunakan rumus. Analogi 

adalah tahap lanjut dari teknik pengolahan data, tahap dimana data yang telah 

diolah mulai ditafsirkan dan dikembalian pada konteks permasalahan pokok 

utamanya. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap analogi lanjutan secara 

keseluruhan. 

Nilai siswa = 
Jumlah butir jawaban benar

Jumlah butir soal
𝑥100 

Rata-rata nilai siswa = 
Jumlah nilai seluruh siswa

Jumlah siswa
 

Peningkatan hasil belajar (%) =
𝑃𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒−𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
 x 100 % 

Sedangkan rumus yang digunakan dalam menghitung persentase jumlah siswa 

yang dapat mencapai KKM sebagai berikut: 
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Persentase ketuntasan siswa = 
Jumlah siswa ≥KKM

Jumlah  seluruh siswa
𝑥100% 

 

G. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Pembelajaran mata pelajaran Dasar-Dasar Kontruksi Bangunan (DDKB) 

pada kompetensi spesifikasi dan karakteristik beton dikatakan berhasil  apabila 

pada hasil siklus terakhir sekurang-kurangnya: 

1. Keaktifan rata-rata siswa dalam pembelajaran DDKB mengalami 

pengingkatan, minimal mencapai presentase 75% dari skala 0%-100 %. 

Kriteria keaktifan didasarkan pada aspek keaktifan siswa dan kerjasama 

dengan kelompok selama proses pembelajara, diukur dengan lembar 

observasi pada lampiran 14. 

2. Siswa yang mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 85 

% dari jumlah keseluruhan 32 siswa. 

3. Nilai rata-rata hasil belajar peserta didik kelas X KGSP diatas 77 dari skala 0-

100. 


