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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMK Negeri 2 

Klaten Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Berbantuan Modul dan Jobsheet Instalasi Motor Listrik.” ini menggunakan 

pendekatan penelitian tindakan kelas. PTK merupakan proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas dalam upaya untuk memecahkan masalah melalui 

refleksi diri dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam 

situasi nyata (Sanjaya, 2016: 26). Tujuan penelitian tindakan kelas untuk 

memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran dengan 

memberikan perlakuan tertentu kepada siswa (Santi Utami, 2015: 426). 

Penelitian dilaksanakan secara partisipatif dan kolaboratif. partisipatif 

artinya terjadi kerjasama atau kolaborasi antara peneliti dengan guru mata 

pelajaran dalam penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan 

refleksi. Sedangkan bersifat kolaboratif, karena penelitian ini melibatkan guru 

berperan sebagai kolaborator dalam penelitian dan observer utama serta memberi 

masukan kepada peneliti agar penelitian bersifat objektif.  

2. Desain Penelitian 

Model penelitian atau desain penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

model Kemmis dan Mc. Taggart. Alasan menggunakan model penelitian ini, 

apabila dalam pelaksanakan penelitian siklus pertama ditemukan kekurangan, 
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dapat dilakukan perencanaan dan pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus 

selanjutnya sampai target yang diinginkan tercapai. Desain penelitian model 

Kemmis dan Mc. Taggart bisa dilihat di bawah ini : 

 

Gambar 3. Model Kemmis dan Mc Taggart 

 

Menurut model Kemmis dan Mc Taggart dalam (Arikunto, 2006: 97), alur 

penelitian itu terdiri dari empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Kemmis dan Taggart menggunakan sistem spiral 

refleksi diri  dengan langkah sebagai berikut : 

a. Rencana (plan) 

Tahap rencana atau perencanaan tindakan adalah membuat rencana tentang 

apa saja yang akan diterapkan sesuai dengan rumusan masalah dan solusi yang 

akan diterapkan. Perencanaan artinya, mempersiapkan apa saja yang akan 

digunakan dalam penelitian seperti, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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menggunakan model PBL, media pembelajaran (Modul Instalasi Motor Listrik), 

instrumen penelitian, dan indikator ketercapaian keberhasilan peningkatan hasil 

belajar siswa. 

b. Tindakan (Action) 

Tahap tindakan adalah tahap dimana hasil dari perencanaan mulai 

diimplementasikan kepada siswa, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

PBL dan modul Instalasi Motor Listrik pada pembelajaran. 

c. Pengamatan (Observe) 

Tahap pengamatan adalah tahap dimana peneliti mulai mengamati dan 

mengambil data hasil belajar siswa menggunakan model PBL menggunakan 

modul Instalasi Motor Listrik berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. 

d. Refleksi (Reflect)  

Tahap refleksi, peneliti dan guru mendiskusikan apa saja kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran menggunakan model PBL menggunakan modul 

Instalasi Motor Listrik. Hasil dari diskusi digunakan sebagai hasil pertimbangan 

untuk merencanakan proses pembelajaran pada siklus selanjutya.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Klaten yang 

beralamat di Dusun 1, Senden, Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57466. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret 2019 sampai dengan April 2019 

mata pelajaran Instalasi Motor Listrik sebanyak 2 kali pertemuan dari setiap 
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siklusnya (siklus I dan siklus II). Apabila indikator hasil belajar belum tercapai 

maka akan ada siklus III.  

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XI TTL B SMK Negeri 2 Klaten tahun 

ajaran 2018/2019 yang berjumlah 34 siswa. Tenik yang digunakan adalah 

purposive sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Kelas XI TTL B dipilih karena rata-rata nilai atau hasil belajar lebih 

rendah dari kelas XI TTL A. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan hasil belajar siswa kelas XI TTL B pada mata pelajaran Instalasi Motor 

Listrik SMK Negeri 2 Klaten. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu :  model pembelajaran Problem 

Based Learning dan hasil belajar siswa. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu : 

variabel bebas dan variable terikat. Variabel bebas adalah variabel yang akan 

menyebabkan terjadi perubahan, pada penelitian ini variabel bebas adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). variabel terikat adalah variabel 

yang terjadi akibat pengaruh dari variable bebas, pada hal ini variabel terikat adalah 

hasil belajar siswa. Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan. definisi 

operasional variabel adalah sebagai berikut, yaitu: 

 



39 
 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

      Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang 

menggunakan permasalahan nyata sebagai konteks untuk siswa agar belajar 

berfikir kritis, mempunyai keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh 

pengetahuan. alasan menggunakan model pembelajaran ini sudah dijabarkan 

dalam latar belakang penelitian. 

2. Modul dan Jobsheet Instalasi Motor Listrik 

Modul dan jobsheet merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai 

panduan teori dan praktek dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Instalasi 

Motor Listrik. Modul berisi tentang teori dasar, latihan soal, serta evaluasi motor 

listrik. Sedangkan Jobsheet berisi lembaran kerja mahasiswa yang dilengkapi 

dengan informasi yang berkaitan dengan topik yang akan dipraktikkan. Jobsheet 

dalam satu topik praktik berisi judul praktik, tujuan, outline konsep dasar yang 

diperlukan, gambar rangkaian, langkah kerja, format tabel hasil pengamatan, dan 

informasi mengenai analisis data serta cara menyimpulkan hasil pengukuran 

(Amin, 2015: 486). Modul dan Jobsheet Instalasi Motor Listrik yang digunakan 

adalah hasil Tugas Akhir Skripsi oleh Dwiana Rahmawati.  

3. Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar adalah pencapaian pengetahuan dan pemahaman yang di 

dapatkan siswa setelah proses belajar. Ketercapaian hasil belajar bisa diketahui 

dengan menggunaan posttest atau tes evaluasi setelah materi pembelajaran, 

bentuk tes evaluasi bisa berupa teori maupun praktek. Tes diberikan untuk 

mengukur ketercapaian hasil belajar siswa selama pembelajaran. 
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E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Empat tahap 

tersebut membentuk satu siklus. Penelitian ini dilakukan dalam II siklus, namun 

apabila hasil yang dicapai belum mencapai hasil yang diharapkan maka tidak 

menutup kemungkinan akan dilakukan siklus lanjutan. Berikut prosedur 

penelitian yang dilakukan : 

1. Prasiklus 

Siklus ini terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam penelitian, yaitu : 

a. Observasi kondisi pembelajaran, mengumpulkan informasi melalui 

wawancara, mengamati permasalahan sebelum tindakan.  

b. Mendiskusikan dengan guru mata pelajaran tentang model pembelajaran 

yang sesuai dengan permasalahan, dalam hal ini yaitu PBL. 

c. Mendiskusikan materi yang akan diajarkan menggunakan model 

pembelajaran PBL.  

d. Merencanakan skenario penelitian. 

e. Menyusun Silabus. 

f. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

g. Merencanakan materi pembelajaran/lembar permasalahan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran. 

h. Membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dengan PBL. 

i. Membuat soal post-test. 

j. Menyusun Pekerjaan Rumah (PR). 
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k. Menyusun daftar pembagian kelompok diskusi. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, tada berbagai hal yang dilakukan dalam penelitian ini: 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk melaksanakan 

pembelajaran. 

2) Menyusun materi pembelajaran/lembar permasalahan berupa untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran. 

3) Menyiapkan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dengan PBL. 

4) Menyiapkan soal posttest. 

5) Menyiapkan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan siswa. 

6) Menyusun daftar pembagian kelompok diskusi. 

b. Tindakan 

Tahap tindakan merupakan tahap mengimplementasikan perencanaan, yaitu 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

PBL. Tahap tindakan dilakukan di kelas sesuai dengan RPP yang telah dirancang. 

Tahap ini guru melaksanakan pembelajaran yang telah disusun sesuai RPP. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi : 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru membuka pelajaran dan menarik perhatian siswa. 

b) Guru mengucapkan salam dan memimpin doa.  

c) Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

d) Guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan.  
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e) Guru membagi siswa ke dalam 12 kelompok yang terdiri dari 3 orang per 

kelompok. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya mempelajari 

materi motor 3 phasa. 

g) Guru memberi apersepsi dan memotivasi siswa. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru memberikan permasalahan tentang motor 3 phasa dan mengarahkan 

siswa agar dapat memecahkan masalah yang diberikan.  

b) Siswa berdiskusi dalam pemecahan permasalahan.  

c) Guru mengarahkan siswa mencari informasi yang dibutuhkan berkaitan 

dengan materi pembelajaran melalui buku maupun internet.  

d) Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-

masing. 

e) Tiap kelompok bekerja dan menarik kesimpulan hasil diskusi kemudian 

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 

f) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya atau memberikan 

tanggapan.  

g) Guru memberikan penguatan dan menyimpulkan terhadap hasil presentasi. 

3) Penutup 

a) Guru memberikan posttest materi yang telah diajarkan kepada peserta didik.  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran.  

c) Guru memberikan PR untuk siswa.  

d) Guru memberi penjelasan materi selanjutnya.  
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e) Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa dan salam. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh observer saat waktu pembelajaran sedang 

berlangsung dan bertanggungjawab mengamati 35 siswa dan mencatat semua hal 

yang telah terjadi di dalam kelas. Fokus pengamatan dilakukan untuk mengamati 

proses pelaksanaan pembelajaran PBL terhadap hasil belajar Instalasi Motor 

Listrik. 

d. Refleksi 

Tahap ini, dilakukan evaluasi pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan 

berdasarkan hasil posttest dan pengamatan. Refleksi dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil refleksi bersama guru, perbaikan kegiatan pada 

siklus II apabila pada siklus I belum menunjukkan hasil yang optimal. 

3. Siklus Lanjutan 

Siklus lanjutan merupakan siklus lanjutan dari siklus I, dengan kata lain 

siklus II. Tahapan pada siklus II sama dengan siklus I, yaitu dimulai dengan 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Apabila pada pelaksanaan siklus II 

masih ditemui kekurangan atau hasilnya belum sesuai yang diharapkan maka 

dapat dilanjutkan siklu III dan seterusnya. 

Untuk lebih detail, pada lampiran sudah disusun skenario penelitian yang 

berisi garis besar pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus 

II. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Wiriaatmadja, 2014: 122) menjelaskan cara untuk mengumpulkan 

data untuk penelitian terus berkembang, namun pada dasarnya ada empat cara 

mendasar untuk mengumpulkan informasi, yaitu observasi, wawancara, dokumen, 

dan materi audio-visual. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Metode Observasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan pada saat tindakan penelitian. 

Observasi penelitian merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang  

diteliti dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi 

dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan lembar 

observasi untuk medapatkan data. 

2. Metode Tes 

Menurut (Arifin, 2012: 226) menjelaskan tes adalah suatu teknik 

pengukuran hasil belajar yang di dalamnya terdapat serangkaian tugas yang harus 

diselesaikan atau dijawab oleh responden, dapat berupa pertanyaan dan 

pernyataan. Metode tes digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa 

terhadap materi pelajaran. Soal tes diberikan kepada siswa dikerjakan secara 

individu.  

3. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi juga digunakan untuk merekam data terlaksananya 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa, selain itu dokumentasi juga sebagai 

pendukung dan menguatkan data penelitian yang telah dikumpulkan saat 
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mengambil data observasi. Dokumentasi yang digunakan berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), daftar nama siswa, foto-foto saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan hasil prestasi belajar siswa yang berupa tes 

formatif. 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut (Arifin, 2012: 226) menjelaskan jenis penelitian hampir sama 

dengan jenis instrumen evaluasi. Instrumen penelitian dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Tes bersifat mengukur, sedangkan non tes 

bersifat menghimpun. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi ini digunakan sebagai acuan peneliti untuk mengamati 

jalannya penelitian, yaitu untuk memperoleh data dan memantau kegiatan selama 

mengikuti proses pembelajaran agar mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang situasi di dalam kelas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas siswa dan perkembangan selama pembelajaran dilaksanakan. 
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Tabel 3. Lembar Observasi Siswa Dalam Pembelajaran 

No Aspek yang diamati 
Penilaian 

CATATAN 
1 2 3 4 

1 Siswa menunjukkan sikap senang dalam 

pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning 

     

2 Siswa aktif dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based 

Learning 

     

3 Siswa memperhatikan penjelasan 

terhadap penggunaan model Problem 

Based Learning 

     

4 Siswa mengajukan pertanyaan kepada 

terhadap pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning 

     

5 Siswa menjawab pertanyaan dalam 

pembahasan dengan model Problem 

Based Learning 

     

6 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan      

 

2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, baik kegiatan sewaktu pembelajaran, respon siswa pada 

saat belajar dan hasil belajar siswa. 
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Tabel 4. Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal :  

Sekolah :  

Kelas :  

Pengamat :  

Petunjuk 

: Pengamat mengisi catatan lapangan ini dengan 

kejadian yang terjadi selama proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tes 

Tes dilakukan pada awal siklus (pretest) untuk mengetahui seberapa 

penguasaan siswa terhadap materi dan akhir siklus (posttest) untuk mengukur 

tingkat keberhasilan setelah diberikan tindakan. Bentuk tes yang digunakan 

adalah tes obyektif (pilihan ganda) dan essay. Jumlah soal tes sebanyak 25 butir 

soal pilihan ganda. Kisi- kisi soal pada siklus I dan siklus II ditunjukkan pada table 

5 dan 6. 

 

 



48 
 

Tabel 5. Kisi-Kisi Tes Siklus I 

Indikator 

Pencapaian 
Kisi-kisi 

Jenjang 

Kognitif 

Butir 

Soal 

1. Menjelaskan cara 

pemasangan 

instalasi 

pengendali motor 

listrik dengan 

elektromagnetik 

untuk penghasutan 

motor listrik 

2. Mengurutkan 

prosedur 

pemasangan 

instalasi 

pengendali motor 

listrik dengan 

elektromagnetik 

untuk penghasutan 

motor listrik 

3. Menyiapkan alat-

dan bahan 

pemasangan 

instalasi 

pengendali motor 

listrik dengan 

elektromagnetik 

untuk penghasutan 

motor listrik 

4. Memasang 

instalasi 

pengendali motor 

listrik 1 dan 3 fasa 

dengan kendali 

elektromagnetik 

1. Menentukan ciri-ciri dari salah 

satu jenis motor listrik 
C3 1, 2 

2. Menganalisis prinsip kerja motor 

3 fasa 
C4 5, 6, 22 

3. Menentukan fungsi dari salah 

satu komponen instalasi motor 3 

fasa 

C3 3, 4, 

4. Menyimpulkan fungsi dari salah 

satu komponen instalasi motor 3 

fasa 
C4 11 

5. Mengemukakan prinsip kerja 

push button C3 7 

6. Menganalisis fungsi kontak dari 

kontaktor magnet C4 8,9 

7. Menentukan prinsip kerja jenis 

pengaman  instalasi motor 3 fasa C3 10 

8. Menentukan jenis pengendali 

rangkaian instalasi motor C3 12, 13 

9. Menganalisis rangkaian kendali 

dan rangkaian daya C3 14 

10. Mengkategorikan jenis 

pengendali motor 3 fasa 

berdasarkan gambar 
C5 

15, 16, 

21 

11. Memilih komponen yang cocok 

berdasarkan gambar rangkaian 

instalasi motor 3 fasa 
C6 

18, 19, 

25 

12. Menganalisis prinsip kerja dari 

komponen yang dipasang dalam 

rangkaian instalasi motor 3 fasa 
C4 17, 24 

13. Menghubungkan instalasi motor 

listrik di kehidupan nyata C5 20, 23 
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Tabel 6. Kisi-Kisi Tes Siklus II 

Indikator 

Pencapaian 
Kisi-Kisi 

Jenjang  

Kognitif 

Butir 

Soal 

1. Menjelaskan cara 

pemasangan 

instalasi 

pengendali motor 

listrik dengan 

elektromagnetik 

untuk penghasutan 

motor listrik 

2. Mengurutkan 

prosedur 

pemasangan 

instalasi 

pengendali motor 

listrik dengan 

elektromagnetik 

untuk penghasutan 

motor listrik 

3. Menyiapkan alat-

dan bahan 

pemasangan 

instalasi 

pengendali motor 

listrik dengan 

elektromagnetik 

untuk penghasutan 

motor listrik 

4. Memasang 

instalasi 

pengendali motor 

listrik 1 dan 3 fasa 

dengan kendali 

elektromagnetik 

5. Menjelaskan jenis 

proteksi motor 

listrik 

6. Mempresentasikan 

jenis proteksi 

motor listrik 

7. Mengamati jenis-

jenis proteksi 

motor listrik 

8. Menentukan jenis 

proteksi motor 

listrik  

 

1. Menentukan karakteristik motor 

sinkron dan asinkron C3 1, 2 

2. Memilih simbol komponen 

menurut PUIL 2000 C3 5 

3. Menentukan fungsi dari simbol 

komponen menurut PUIL 2000 C3 3, 4, 23 

4. Menentukan maksud dari 

nametag motor C3 6, 7 

5. Menentukan karakteristik  

pengaman pada instalasi motor 

listrik 
C3 8, 24 

6. Menganalisis prinsip kerja dari 

komponen pengaman instalasi 

motor listrik 
C4 9, 10 

7. Menentukan karakteristik 

penghasutan motor listrik DOL 

dan star-delta 
C3 14, 25 

8. Menyusun prosedur 

pemasangan instalasi motor 

listrik 
C5 11, 22 

9. Memilih komponen rangkaian 

yang sesuai berdasarkan gambar 

rangkaian 
C6 12, 13 

10. Merencanakan konfigurasi dari 

rangkaian pengasutan bintang-

segitia motor listrik C5 15 

11. Mengkategorikan masing-msing 

kontak pada TOR C5 
16, 17, 

18, 

12. Membandingkan penghasutan 

motor DOL dengan bintang 

segitiga 

C4 
19, 20, 

21 
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Tes dibuat berdasarkan ranah kognitif Bloom yang terdiri 6 jenjang atau 

tingkatan yaitu, tingkat kemampuan ingatan atau pengetahuan (C1), tingkat 

kemampuan pemahaman (C2), tingkat kemampuan aplikasi/penerapan (C3), 

tingkat kemampuan analisis (C4), tingkat kemampuan sintesis (C5), dan tingkat 

kemampuan evaluasi (C6). 

H. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan sebelum penelitian, instrumen hasil belajar 

instalasi motor listrik perlu diuji kelayakannya untuk mengambil data sebelum 

digunakan. Hal ini dilakukan agar instrumen yang digunakan memiliki kualitas 

yang baik dan memenuhi validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Menurut (Sarwono, 2006: 99) menjelaskan validitas merupakan suatu skala 

pengukuran bias dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis validitas, yaitu validitas isi dan 

validitas konstrak. Validitas isi merupakan uji kesanggupan dari instrumen untuk 

mengukur variabel yang akan diukur.  Validitas konstrak menggunakan pendapat 

dari ahli (judgment experts) untuk menguji validitas konstrak, dalam hal ini adalah 

dosen ahli dan guru mata pelajaran yang akan memberikan masukan sebagai 

pertimbangan untuk perbaikan instrumen penelitian. 

Instrumen yang sudah layak kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini 

menggunakan software AnBuso untuk membantu menganalisis butir-butir 



51 
 

soal/instrumen. Adapun yang dianalisis meliputi tingkat kesukaran, daya beda dan 

pengecoh. 

a. Tingkat Kesukaran 

Menurut (Sudjana, 2016: 135) menjelaskan tentang asumsi tingkat 

kesukaran yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik harus 

memenuhi validitas dan reliabilitas, soal tersebut harus seimbang ditinjau dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal 

yang dikategorikan soal mudah, soal sedang, dan soal sukar secara proporsional. 

Cara untuk menganalisis tingkat kesukaran soal dapat menggunakan rumus 

berikut. 

𝐼 =
𝐵

𝑁
 

 

Keterangan: 

I : indeks kesulitan 

B : Banyak siswa yang menjawab benar 

N : Banyak siswa yang menjawab 

 

Nana Sudjana juga membagi kategori tingkat kesukaran butir soal menjadi 

tiga, yaitu : 

0 – 0,3 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

: 

: 

: 

Sukar 

Sedang 

Mudah 
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b. Daya Beda 

Analisis daya merupakan pembeda yang mengkaji butir-butir soal dengan 

tujuan untuk mengetahui dan membedakan siswa yang tergolong mampu (tinggi 

prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang (lemah prestasinya) (Sudjana, 

2016: 141). Disimpulkan bahwa, daya beda adalah kemampuan soal untuk 

membedakan siswa yang pintar dan siswa yang berkemampuan rendah. 

Analisis daya beda dapat dihitung menggunakan kriteria dari tabel Rose dan 

Stanley dengan rumus berikut. 

Rumus : SR-ST 

Keterangan: 

SR : jumlah siswa yang menjawab salah 

ST : jumlah siswa yang menjawab benar 

Sedangkan kriteria dari tabel Rose dan Stanley sebagai berikut: 

Jumlah testi 

(N) 

N 

(27%N) 

Option 

2 3 4 5 

28 - 31 8 4 5 5 5 

32 – 35 9 5 5 5 5 

36 - 38 10 5 5 5 5 

Sudjana (2016 : 142) 

c. Pengecoh/Distractor 

Pengecoh/distractor merupakan baik atau tidaknya pilihan yang salah dapat 

mengecoh jawaban tes pada siswa. Efektifitas pengecoh diterapkan pada soal 

pilihan ganda dimana hanya ada satu jawaban yang benar sehingga dapat 

mengecoh peserta didik untuk menjawab pertanyaan. 
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2. Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan secara eksternal maupun internal. 

Secara eksternal pengujian dilakukan dengan menggunakan test-retest 

(stability), equivalent, dan gabungan keduanya, sedangkan secara internal 

reliabilitas diuji dengan menganalisis butir-butir soal yang ada pada instrumen 

dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2012: 182).  

Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan internal 

consistency, dimana instrumen dicobakan sekali saja kepada siswa kemudian 

data dianalisis untuk memprediksi reliabilitasnya. Pengujian reliabilitas 

menggunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

𝑟𝑖 =
2𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

 

Keterangan: 

ri = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = korelasi product moment antara belahan 1 dan 2 

I. Hasil Uji Coba Instrumen  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah dilakukan kepada 34 siswa 

kelas XI TTL B SMK Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2018/2019 dengan bantuan 

aplikasi AnBuso diperoleh hasil uji validitas instrumen penelitian. Hasil uji 

validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 7 dan 8. 
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Tabel 7. Hasil Uji Coba Instrumen Soal I 

No 

Butir 

Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif 

Jawaban Tidak 

Efektif 

Keteranga

n Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 0.332 Baik 0.265 Sulit - Baik 

2 0.289 Cukup Baik 0.265 Sulit - Baik 

3 0.413 Baik 0.647 Sedang - Baik 

4 0.337 Baik 0.588 Sedang - Baik 

5 0.228 Cukup Baik 0.294 Sulit - Baik 

6 0.049 Tidak Baik 0.147 Sulit - Tidak Baik 

7 0.325 Baik 0.471 Sedang - Baik 

8 0.385 Baik 0.529 Sedang - Baik 

9 0.325 Baik 0.471 Sedang - Baik 

10 0.274 Cukup Baik 0.706 Mudah - Baik 

11 0.308 Baik 0.412 Sedang - Baik 

12 0.276 Cukup Baik 0.735 Mudah - Baik 

13 0.234 Cukup Baik 0.735 Mudah - Baik 

14 0.415 Baik 0.676 Sedang - Baik 

15 0.271 Cukup Baik 0.529 Sedang - Baik 

16 -0.035 Tidak Baik 0.882 Mudah AE Tidak Baik 

17 -0.164 Tidak Baik 0.676 Sedang C Tidak Baik 

18 0.298 Cukup Baik 0.735 Mudah - Baik 

19 0.001 Tidak Baik 0.735 Mudah E Tidak Baik 

20 0.214 Cukup Baik 0.529 Sedang - Baik 

21 0.461 Baik 0.706 Mudah - Baik 

22 0.273 Cukup Baik 0.676 Sedang - Baik 

23 -0.064 Tidak Baik 0.882 Mudah - Tidak Baik 

24 0.222 Cukup Baik 0.588 Sedang - Baik 

25 0.252 Cukup Baik 0.529 Sedang - Baik 
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Tabel 8. Hasil Uji Coba Instrumen Soal II 

No 
Butir 

Daya Beda Tingkat Kesukaran Alternatif 
Jawaban Tidak 

Efektif 
Keterangan 

Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 0.479 Baik 0.794 Mudah - Baik 

2 0.291 Cukup Baik 0.824 Mudah - Baik 

3 0.312 Baik 0.706 Mudah - Baik 

4 0.018 Tidak Baik 0.765 Mudah - Tidak Baik 

5 0.237 Cukup Baik 0.882 Mudah - Baik 

6 0.317 Baik 0.824 Mudah - Baik 

7 0.222 Cukup Baik 0.853 Mudah - Baik 

8 0.289 Cukup Baik 0.676 Sedang - Baik 

9 0.312 Baik 0.706 Mudah - Baik 

10 0.230 Cukup Baik 0.618 Sedang - Baik 

11 -0.118 Tidak Baik 0.912 Mudah BD Tidak Baik 

12 0.298 Cukup Baik 0.382 Sedang - Baik 

13 0.257 Cukup Baik 0.382 Sedang - Baik 

14 -0.022 Tidak Baik 0.500 Sedang - Tidak Baik 

15 0.209 Cukup Baik 0.353 Sedang - Baik 

16 0.290 Cukup Baik 0.647 Sedang - Baik 

17 0.260 Cukup Baik 0.559 Sedang - Baik 

18 0.215 Cukup Baik 0.500 Sedang - Baik 

19 0.271 Cukup Baik 0.618 Sedang - Baik 

20 0.296 Cukup Baik 0.588 Sedang - Baik 

21 0.077 Tidak Baik 0.676 Sedang - Tidak Baik 

22 0.280 Cukup Baik 0.559 Sedang - Baik 

23 0.333 Baik 0.618 Sedang - Baik 

24 0.138 Tidak Baik 0.853 Mudah - Tidak Baik 

25 0.292 Cukup Baik 0.618 Sedang - Baik 

  

J. Teknik Analisis Data 

Analisis dilakukan di setiap tahapan kegiatan penelitian dengan kata lain 

dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian, berdasarkan  refleksi hasil 

observasi atau hasil tes siswa dalam proses belajar mengajar di kelas maka dapat 

disimpulkan analisis data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. Analisis Data Hasil Observasi 

Analisis Observasi Pelaksanaan model Problem Based Learning (PBL) 

dilakukan menggunakan catatan lapangan yang telah ditulis selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai bentuk 

revisi atau perbaikan apabila masih ada kekurangan pada setiap siklusmya. 

2. Analisis Data Hasil Tes 

Analisis hasil tes ditentukan berdasarkan ketuntasan nilai hasil belajar 

siswa, dimana Kriteria Ketuntasan Minimal siswa pada mata pelajaran Instalasi 

Motor Listrik SMK Negeri 2 Klaten adalah 70. Siswa dinyatakan tuntas atau lulus 

apabila nilai dari hasil belajar siswa ≥ 70 dan apabila nilai siswa ≤ 70 maka siswa 

dinyatakan belum tuntas. 

Penelitian peningkatan hasil belajar siswa dinyatakan berhasil apabila 

jumlah siswa yang lulus meningkat setiap siklusnya serta nilai siswa minimal tetap 

atau bahkan naik pada setiap siklusnya. Untuk menghitung analisis keberhasilan 

siswa dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100%   

 

Jumlah siswa yang lulus/tuntas KKM juga akan mempengaruhi keefektifan 

model Problem Based Learning, apabila siswa yang tuntas semakin banyak dan 

nilai siswa meningkat setiap siklusnya maka model pembelajaran Problem Based 

Learning dikatakan berhasil diterapkan. Untuk mencari nilai rata-rata kelas bias 

dihitung dengan rumus berikut. 
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𝑋
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎=

∑𝑥
∑𝑁

 

 

Keterangan : 

Xrata-rata  : Nilai rata-rata 

∑x  : Jumlah nilai seluruh siswa 

∑N   : Jumlah siswa 

 

K. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

siswa. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

siswa dari setiap siklus selama penelitian. Indikator keberhasilan belajar siswa 

dikatakan berhasil apabila nilai siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) sebanyak 75% dari total seluruh siswa di kelas, dimana KKM 

dari mata pelajaran Instalasi Motor Listrik adalah 70.  


