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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yang 

difokuskan pada situasi kelas atau yang disebut penelitian tindakan Classroom 

Action Research (CAR). Menurut Pardjono (2009:12) Penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah salah satu penelitian yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. selain itu Whitehead (1993) pada Arifin (2011 : 

96) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas dapat memfasilitasi guru 

memperbaiki pembelajarannya (kompetensi pedagogik). Metode Penelitian PTK 

dipilih berdasarkan pandangan bahwa PTK bisa menjadi salah satu cara untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, sehingga bisa 

mencapai target yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Pemilihan 

metode Penelitian PTK ini juga berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 

oleh peneliti selama melakukan observasi  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK N 2 Depok / 

Pembangunan yang berada di Kelurahan Mrican, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan SMK N 

2 Depok sebagai tempat penelitian karena penggunaan metode pembelajaran 

CTL disekolah tersebut belum digunakan sebelumnya. Dengan 
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mempertimbangkan estimasi waktu, biaya, dan kevalidan data penelitian, 

maka SMK N 2 Depok dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan selama penelitian dari 

awal sampai akhir penelitian berlangsung. Waktu penelitian disesuaikan 

dengan jadwal mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur kelas XII TFLM 

Smkn 2 Depok. Hasil kesepakatan dengan pihak sekolah SMK N 2 Depok 

yaitu bulan Agustus 2019. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 

XII Teknik Fabrikasi Logam di SMKN 2 Depok dengan populasi berjumlah 30 

siswa. Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan tema skripsi yang diambil. 

D. Rancangan Penelitian 

Rancangan desain penelitian tindakan kelas ini digunakan sebagai 

gambaran yang jelas ketika penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas  model Suharsimi Arikunto pada Paizaluddin dan 

Ermalinda (2013:33). Model ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu 

perencanaan (plan),tindakan/pelaksanaan (action), pengamatan observing), dan 

refleksi (reflecting).  
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Gambar 3. 1  Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 

 

Tahapan – tahapan penelitian tindakan kelas seperti yang dikemukakan 

oleh Suharsimi Arikunto di atas dapat diuraikan sebagai berikut :  

1.  Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini dilaksanakan dengan mempersiapkan segala 

kebutuhan dalam proses penelitian serta perlengkapan yang sekiranya dapat 

digunakan selama penelitian berlangsung. Beberapa kebutuhan yang harus 

dipersiapkan antara lain : 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan (RPP) mata pelajaran 

Menggambar Teknik dan Manufaktur. 

b. Membuat skenario dalam pelaksanaan pembelajaran yang berisikan 

tujuan pembelajaran, pengorganisasian kelas dan langkah langkah 

pengajaran. 
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c. Membuat Jobsheet dan alat peraga menggunakan 3D printer yang 

sesuai dengan pendekatan CTL. Sehingga mempermudah dalam 

mengrekonstruksi pengetahuan peserta didik. 

d. Membuat  lembar observasi dan lembar penilaian siswa. 

e. Memberikan pengarahan kepada pengamat (teman sejawat) dalam 

mengamati proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran 

CTL. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Berdasarkan pada langkah – langkah pada rencana pembelajaran 

diatas,tahapan kedua ini merupakan implementasi dari apa yang telah 

dibuat pada tahapan perencanaan, urutan pembelajaran dikelas dimulai dari 

guru masuk kelas, mengawali pembelajaran dikelas yang bertujuan untuk 

mengkondisikan siswa dalam proses KBM ( kegiatan belajar mengajar ). 

Kemudian guru melakukan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari 

peserta didik dan seperti apa penerapannya pada dunia nyata, dilanjutkan 

dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil secara acak. 

Setelah itu siswa diberikan lembar kerja/tugas.  

3. Pengamatan ( Observing ) 

Tahapan ke 3 observing , yaitu kegiatan yang berpusat pada 

pengamatan perilaku dari variabel yang diteliti. Lembar penilaian 

disediakan untuk menilai sikap dari peserta didik yang sedang diamati. 

Dilakukan dengan cara memberikan tanda checklist (√) pada rentan nilai 
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yang dirasa paling cocok untuk menggambarkan sikap peserta didik yang 

diamati. Rentang nilai pada daftar cocok (checklist) adalah kondisi.  

4. Refleksi 

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan apa yang sudah dilakukan ketika proses pembelajaran. 

Kegiatan refleksi ini tepat  dilakukan ketika guru telah selesai melakukan 

tindakan pembelajaran didalam kelas, kemudian menganalisa hasil dari 

implementasi dari rancangan tindakan.  

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data daru hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang 

peneliti. Tahap ini penting karena digunakan untuk mengetahui hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan empat cara, yaitu pengamatan, tes, dan dokumentasi. 

1. Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Pengamatan atau observasi diartikan sebagai proses pengambilan data 

dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat siatuasi penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan 

menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap 

subjek dan objek yang diteliti (Paizaluddin, 2014:113)  pengamatan dan 

pencatatan secara langsung serta sistematis terhadap gejala-gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan peneliti dan rekan 
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peneliti yang berperan sebagai observer untuk mengamati aspek afektif pada 

pembelajaran  

2. Tes (Evaluasi) 

Tes merupakan alat pengukur data yang sering digunakan dalam 

penelitian. Tes merupakan sebuah cara pengumpulan data hasil penelitian yang 

berfungsi untuk menilai kemampuan invididu atau kelompok. Tes yang 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

peningkatan kemampuan yang diperoleh oleh peserta  didik setelah 

diterapkkannya pendekatan Contextual Teaching Learning. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak langsung 

ditunjukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Menurut 

Lexy J. Moleong (2001:161) “Dokumen sudah sejak lama digunakan dalam 

penelitian sebagai suatu sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji, 

manfasirkan, bahkan untuk meramalkan.” Data berupa dokumentasi bisa 

digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data dari hasil wawancara dan 

observasi, dan kemudian dianalisa dan ditafsirkan.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan syarat terbentuknya penelitian yang 

berkualitas. Menurut (Arikunto dkk, 2015:85) Instrumen penelitian adalah semua 

alat yang digunakan sebagai untuk mengumpulkan data tentang semua proses 

pembelajaran, jadi bukan hanya proses tindakan saja. Langkah-langkah dalam 
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penyusunan instrumen dengan membuat kisi-kisi instrumen berdasarkan kajian 

teoritis yang telah disusun sebagai alat ukur dari variabel tersebut.  

1. Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan ini merupakan lembar catatan yang digunakan 

untuk mencatat aktivitas siswa ketika proses pembelajaran. Menurut Ridwan, 

(2007:30) pengamatan dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat lebih dekat akitivitas yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut 

bisa disimpulkan bahwa pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan 

secara langsung objek penelitian untuk melihat aktifitas yang dilakukan ketika 

proses pembelajaran untuk memperoleh sebuah catatan atau data 
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2. Lembar Refleksi 

LEMBAR REFLEKSI 

Nama   : ………………. 

NIM  : ………………. 

Hari, tanggal : ………………. 

Tempat   : ………………. 

Kelas  : ………………. 

a. Refleksi Komponen Pembelajaran 

1) Apakah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan? 

2) Apakah materi yang telah disajikan sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa ?  

3) Apakah media pembelajaran berupa alat peraga sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan ?  

b. Refleksi Proses Kegiatan 

1) Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPP yang telah disusun 

?  

2) Apakah kelemahan-kelemahan yang muncul dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran (penguasaan materi, pengelolaan kelas, 

komunikasi). 

3) Apa saja penyebab kelemahan tersebut ?  

4) Bagaimana memperbaiki kelemahan tersebut ?  

5) Apakah kelebihan yang muncul dalam pembelajaran ?  

6) Apakah penyebab kelebihan dalam pembelajaran ?  
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7) Hal – hal yang menarik (positif atau negatif) apa yang terjadi dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan ?  

8) Bagaimana reaksi terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan ?  

9) Apakah siswa dapat menangkap penjelasan yang diberikan ?  

10)  Bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas dan penilaian ?  

c. Refleksi hasil 

1) Apakah produk dari hasil proyek yang dikerjakan sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan ?  

2) Apakah produk dari hasil proyek yang dikerjakan mempunyai 

langkah pengerjaan yang efektif ?  

3) Apakah siswa mampu menyelesaikan proyek dalam waktu yang 

telah ditentukan ?  

4) Adakah peningkatan nilai siswa dari hasil jobsheet yang dikerjakan 

? 
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3. Lembar Penilaian 

TABEL 3.1 LEMBAR PENILAIAN 

Nama  :  

Kelas  :  

Job  :  

Hari Tanggal :  

 

Kompetensi Aspek yang dinilai Bobot Nilai 

Menganalisis 

Gambar 3D 

Proses Perencanaan : 

a. Mampu membuat gambar sket 

b. Mampu membuat ukuran dalam 

gambar sket 

c. Mampu menjelaskan filtur yang 

digunakan dalam membuat 

gambar 3D model  

 

10 

10 

 

10 

30 

Proses Pengerjaan : 

a. Mampu membuat gambar sketch 

2D secara baik dan benar 

(constrain, pattern, mirror) 

b. Mampu menggunakan mode 

Create, Modify, 3D Model secara 

benar 

c. Kombinasi perintah menggambar 

secara efektif 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

30 

Hasil Pengerjaan : 

a. Gambar model memiliki bentuk 

yang sesuai dengan bentuk yang 

diberikan 

b. Gambar memiliki massa yang 

sesuai dengan yang ditentukan 

20 

 

 

10 

30 

 

Waktu : 

a. Lebih cepat dari waktu yang 

ditentukan 

 

10 

 

10 

Total Nilai  
 

100 
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Mempersiapkan 

Gambar 

Perakitan, Tata 

letak dan Detail 

Proses Pengerjaan :  

a. Mampu membuat dan memilih 

pandangan utama. 

b. Mampu membuat dan memilih 

pandangan bantu 

c. Mampu memberikan ukuran 

dalam gambar drawing 

d. Mampu melakukan setting layout 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

40 

Hasil Pengerjaan : 

a. Gambar memeliki kelengkapan 

komponen sesuai yang dibutuhkan 

b. Gambar menggunakan skala yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

c. Gambar memiliki ukuran yang 

lengkap 

d. Gambar memiliki etiket yang 

benar 

e. Hasil penyimpanan berupa 1 file 

utuh  

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

 

50 

Waktu :  

a. Lebih cepat dari waktu yang 

ditentukan 

 

10 

 

10 

 

Total nilai 

 

  

100 

Pencapaian Kompetensi 

50 % KD menganalisis gambar 3D + 

50 % KD mempersiapkan gambar perakitan, tata letak 

dan detail 

 

    

 

  Dalam penelitian ini penilaian yang dilakukan untuk menentukan 

tingkat pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran. Penilaian berbasis 

produk merupakan jenis penilaian yang dipilih. Penilaian Wini dilakukan 

disetiap akhir siklus setelah menerapkan pendekatan Contextual Teaching 

Learning. 
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G. Teknik Analisa Data 

Analisis data pada penelitian ini mengugnakan analisis statistik deskriptif. 

Adapun analisis yang digunakan yaitu menghitung rata-rata (mean), median, 

modus dan standart deviasi (SD), nilai tertinggi, nilai terendah dan persentase. 

Rerata atau mean merupakan teknik penjelasan yang didasarkan atas nilai rata-

rata kelompok tersebut (Sugiyono. 2011: 45).  

Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok yang diteliti dan 

perhitungannya dapat menggunakan rumus: 

M = Σ X/n …………………………………………………… (1) 

Dimana : 

M  = Mean atau rata-rata 

X  = Jumlah Nilai x ke 1 sampai ke n 

n   = Jumlah Individu (Sugiyono, 2011:49) 

Median merupakan salah satu teknik penjelasan kelompok didasarkan atas 

nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Untuk mengetahui besar median dalam 

data, maka harus diurutkan terlebih dahulu baru dihitung tengah-tengah. Selain itu 

juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏 = 𝒃𝒑 (
1

2
𝑛−𝐹

𝑓
)…………………………………………(2) 

Dimana : 

b = batas bawah, dimana median terletak 

n = banyak data/jumlah sampel 
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p = Panjang kelas Interval 

F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f = Frekuensi kelas median 

Modus merupakan nilai yang banyak keluar dalam data, atau nilai yang 

banyak frekuensi kemunculannya. Modus dapat diketahui dengan melihat 

frekuensi data terbanyak yang muncul atau dengan menghitung dengan 

menggunakan rumus :  

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑠 = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
 )……………………………………….. (3) 

Dimana : 

b  = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p  = panjang kelas interval 

b1  = frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas   

      interval  terdekat sebelumnya. 

  b2 = Frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas  

    interval   terdekat berikutnya. 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini bisa diukur dari indikator 

indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta didik pada 

mata pelajaran teknik gambar manufaktur. Tingkat keberhasilan pencapaian 

kompetensi didasarkan pada rata-rata nilai kompetensi masing-masing peserta 

didik dan kelas yaitu 75. 

 


