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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (action research). 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mendukung guru, atau kelompok 

guru dalam mengatasi tantangan dan permasalahan yang terjadi di lapangan melalui 

inovasi dalam bentuk refleksi. Penelitian tindakan kelas dilakukan pada metode 

pembelajaran, strategi belajar, prosedur evaluasi, sikap dan nilai-nilai, 

pengembangan profesi guru, pengelolaan dan kontrol, dan administrasi. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada metode yang dipaparkan oleh Riel, M (2007) 

sebagai berikut : 

1. Studi dan perencanaan. (Study and Plan) 

Tahap studi dan perencanaan adalah tahap dimana peneliti membuat 

skenario pembelajaran yang berisikan tujuan akhir pembelajaran, pengorganisasian 

kelas, dan membuat langkah-langkah pembelajaran. Memilih permasalahan yang 

akan digunakan untuk penerapan pembelajaran PBL. Membuat soal sesuai 

berdasarkan KD. Menulis RPP. 

2. Pengambilan tindakan. (Take Action) 

Pada tahap pengambilan tindakan, dilakukan tindakan terhadap subjek 

penelitian. Tindakan yang dilakukan mengacu pada hasil tahap perencanaan. 

Pembelajaran dilakukan berdasarkan tahap-tahap yang telah ditulis pada RPP. 
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3. Pengumpulan dan analisis kejadian. (Collect and Analyze Evidence) 

Pengamatan dilakukan kepada subjek penelitian. Pengamatan dilakukan 

saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan bertujuan untuk mengetahui 

aktifitas yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran. 

4. Refleksi. (Reflect) 

Pada tahap refleksi, lembar observasi akan dianalisis. Hasil analisis lembar 

observasi digunakan untuk melihat hasil pembelajaran pada kegiatan pembelajaran. 

Output dari tahap refleksi ini berupa keterangan kekurangan-kekurangan dalam satu 

siklus PTK yang kemudian digunakan sebagai referensi untuk tahap perencanaan 

pada siklus berikutnya hingga permasalahan teratasi. Berikut diagram desain 

penelitian menurut Riel, M (2007) : 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK Ma’arif 1 Wates. SMK Ma’arif 1 

Wates maerupakan  sekolah swasta yang didirikan berdasarkan SK dengan nomor 

025/H/1985. Sekolah ini terletak di jalan Puntodewo, Gadingan, Wates, Kulon 

Progo, DI Yogyakarta. Kode pos 55611. 

2. Waktu Peneilitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pihak 

sekolah yaitu pada 8 Juli 2019 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Ma’arif 1 Wates pada 

mata pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Lembar observasi harian 

Lembar observasi harian dibuat dengan format kuisioner. Kuisioner ini akan 

digunakan untuk menilai keaktifan siswa. Berikut ini adalah kisi-kisi instrument 

lembar observasi harian. 

Tabel 4. Kisi-kisi instrumen lembar observasi harian 

No Konsep Indikator Nomor 

pernyataan 

Keterangan  

1. Raehang (2014)  Siswa aktif 

dalam kegiatan 

yang diberikan 

oleh guru 

 Perhatian siswa 

tertuju pada 

proses 

pembelajaran 

 

1,2,3 

 

 

 

4,5,6 
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No Konsep Indikator Nomor 

pernyataan 

Keterangan  

   Siswa lebih 

bergairah untuk 

belajar 

 Kondisi kelas 

kurang 

terkontrol 

 

7,8,9 

 

 

10,11,12 

 

2.  Huriah Rachmah 

(2012) 
 Peserta didik 

mengerjakan 

sesuatu yang 

berkaitan 

dengan materi 

 Siswa berpikir 

kritis 

13,14,15 

 

 

 

 

16  

 

 

 

 

3. Amri (2015)  Siswa berpikir 

analitis 

17  

 

2. Tes tertulis 

Pada penelitian ini data dikumpulkan menggunakan tes tertuis, lembar 

observasi, dan lembar catatan harian. Tes tertulis digunakan untuk data nilai prestasi 

belajar siswa. Instrument tes tertulis akan menggunakan soal dari guru kelas. 

Tabel 5. Kisi-kisi instrumen tes tertulis 2 pertemuan 

No Konsep 

(Kemendikbud, 2013. 

Judul buku : 

Pemeliharaan sasis dan 

pemindah tenaga 

kendaraan ringan) 

Nomor pertanyaan Keterangan  

1. Kopling 1,2,3,4,5  

2.  Sistem transmisi manual 1,2,3,4,5  

 

 

 



69 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Jenis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalalah data kuantitatif. Data 

kuantitati adalah data yang berupa angka. Data ini diperoleh dari hasil 

pengukuran kemampuan siswa. Data akan dihitung menggunakan statistik 

deskriptif. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data untuk penelitian ini adalah menggunakan tabel. Jenis tabel 

yang akan diagunakan adalah tabel ikhtisar atau tabel naskah. Tabel ikhtisar atau 

tabel naskah adalah tabel yang bentuknya singkat, sederhana, dan mudah 

dimengerti. Fungsi tabel ikhtisar adalah memberikan gambaran yang jelas dan 

sistematistentang peristiwa-peristiwa hasil penelitian. Struktur tabel statistik yang 

baik adalah sebagai berikut : 

a. Setiap tabel harus mempunyai nama dan identifikasi. Nama harus jelas dan 

singkat. 

b. Ada catatan pendahuluan dan catatan di bawah tabel. Catatan ini berisi tentang 

penjelasan tentang angka-angka dalam kolom maupun pos-pos keterangan. 

c. Terdapat sumber data yang yang lengkap apabila data pada tabel tersebut 

mengambil dari buku atau sumber lain. 

d. Jika ada angka-angka persentasi di dalam tabel tersebut, harus dinyatakan 

secara jelas. 

e. Harus terdapat jumlah angka. 

f. Unit angka di dalam tabel harus jelas. 
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3. Analisis Data 

a. Uji instrument penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data, instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir 

observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan 

sebagainya (Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini digunakan angket/kuisioner 

sebagai instrument penelitiannya. 

1) Uji Validitas 

      Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Menurut Sugiyono (2017), suatu kuesioner dikatakan valid, jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. 

       Langkah untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Sedangkan 

untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak, maka 

ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut: 

               - Jika r hitung > r tabel, maka variabel tersebut valid. 

               - Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

Formula untuk menghitung koefisien korelasi (rxy) adalah sebagai berikut 

(Santoso, 2017): 

- Jika r hitung > r tabel, maka variabel tersebut valid. 

- Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 
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Formula untuk menghitung koefisien korelasi (rxy) adalah sebagai berikut (Santoso, 

2017): 

 

             rxy =

   
     2222

.

YYnXXn

YXXYn




 

         

Keterangan:  

    rxy  = Koefisien korelasi antar skor butir (X) dan skor variabel (Y) 

    N    = Jumlah responden yang diuji coba 

    X  = Jumlah skor butir (X) 

    Y   = Jumlah skor variabel (Y) 

    2X = Jumlah skor butir (X) kuadrat. 

 

 2) Uji Reliabilitas 

           Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai 

indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Santoso (2017), suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang akan digunakan untuk 

melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Sedangkan untuk uji 

reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

fasilitas SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha. Menurut Ghozali (2013), 

suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel, jika nilai Cronbach Alpha > 0,60. 
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Formula untuk menghitung koefisien Cronbach Alpha adalah sebagai berikut 

(Santoso, 2017). 

 

                      =   






 









 Vt

ViVt

b

b

1
 

   

Keterangan: 

   α   =  Cronbach Alpha 

   b   =   Banyaknya butir angket 

   Vt  = Varian skor total 

          Vi =  Varian butir i=1,2,….,n. 

 

b. Uji beda (uji t) 

Ghozali (2016) menyatakan bahwa Uji ini digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel. Jika ada perbedaan, 

rata-rata manakah yang lebih tinggi. Data yang digunakan biasanya berskala 

interval atau rasio. Analisis data akan digunakan program SPSS agar lebih mudah. 

Langkah pertama dalam uji t adalah membuat hipotesis. Berikut ini adalah 

hipotesis untuk uji t : 

H0  : Variance motivasi rasional dan motivasi emosional adalah sama. 

HA : Variance motivasi rasional dan motivasi emosional adalah beda. 

Setelah dihitung menggunakan SPSS, maka dilakukan pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 
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Jika probabilitas >0,05 H0 diterima, HA ditolak. 

Jika probabilitas <0,05 H0 ditolak, HA diterima 

c. Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung dengan 

menggunakan rumus deskriptif persentase sebagai berikut : 

 

% =
𝑛

𝑁
 𝑥 100%    (Yuliana, 2009: 196) 

 

Keterangan : 

% = persentase, 

n = jumlah nilai yang diperoleh, 

N = jumlah nilai maksimal 

d. Uji Gain Rata-rata Ternormalisasi 

Peningkatan rata-rata keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep 

siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat perlakuan dapat dihitung 

menggunakan rumus gain rata-rata ternormalisasi. Hake (1998: 64) menyatakan 

bahwa gain rata-rata ternormalisasi adalah perbandingan gain rata-rata aktual (G) 

dan gain rata-rata maksimum (𝐺)𝑚𝑎𝑥 , 

 

  (g) = 
%(𝐺)

%(𝐺)𝑚𝑎𝑥
 = 

%(𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡) − %(𝑆𝑝𝑟𝑒)

100% − %(𝑆𝑝𝑟𝑒) 
 , 

 

 



74 

 

Dimana (𝑆𝑝𝑟𝑒) adalah nilai rata-rata siklus I dan (𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡) adalah nilai rata-

rata siklus berikutnya, dengan kriteria faktor gain(g) sebagai berikut : 

Tinggi = (g) > 0,7 

Sedang = 0,3 ≥ (g) ≤ 0,7 

Rendah = (g) < 0,3 

e. Analisis deskriptif 

1) Mean, Median, Modus 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan 

sampel penelitian. Dengan “menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum” (Ghozali, 

2016). Data ini digunakan untuk menggambarkan penelitian secara matematis. 

2) Tabel Kategorisasi 

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian skor yang 

diperoleh dari masing-masing variabel. Uji kecenderungan digunakan untuk 

mengetahui gambaran umum dari masing-masing variabel bebas dan terikat dalam 

penelitian. Adapun cara yang digunakan dengan mengidentifikasikan 

kecenderungan skor rata-rata data pengelompokkan tersebut menggunakan rumus 

(Sudijono, 2012: 40-41), sebagai berikut: 
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Tabel 6. Kecenderungan Skor Rata-rata 

No Kecenderungan Skor Rata-rata Kategori 

1 ≥ (Mi+ 1,5 SDi ) Sangat Aktif 

2 Mi s/d ( Mi + 1,5 SDi ) Aktif 

3 ( Mi – 1,5 SDi ) s/d Mi Kurang Aktif 

4 ≤ (Mi – 1,5 SDi )  Sangat Kurang Aktif 

 

Adapun rumus rerata ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (sdi) tiap 

variabel, sebagai berikut: 

Mi: ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

SDi  : 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

Diketahui bahwa skor tertinggi adalah 4, dan skor terendah adalah 1. Maka 

dapatdihitung nilai kategorisasinya sebagai berikut ini 

Mi =  ½ (4+1) 

 = 2.5 

SDi = 1/6 (4-1) 

 =0.5 

Sangat aktif   : ≥ (Mi+ 1,5 SDi ) 

    : ≥ (2.5+ 1.5 0.5) 

    : ≥ 3.25 

Aktif    : Mi s/d ( Mi + 1,5 SDi ) 

    : 2.5 s/d (2.5+ 1.5 0.5) 

    : 2.5 s/d 3.25 
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Kurang Aktif   : ( Mi – 1,5 SDi ) s/d Mi 

    : (2.5 - 1.5 0.5) s/d Mi 

    : 1.75 s/d 2.5 

Sangat Kurang Aktif  : ≤ (Mi – 1,5 SDi )  

    : ≤ (2.5 - 1.5 0.5) 

    : 1.75 

 

G. Indikator Keberhasilan Tindakan. 

PTK dinyatakan berhasil apabila memenuhi dua buah kriteria berikut ini : 

a) Nilai rata-rata keaktifan siswa masuk kedalam kategori Aktif dengan skor 

minimal 2,51 dari skor maximal 4,00. 

b) Jumlah siswa yang sudah memiliki nilai diatas Ketuntasan Belajar Minimal 

(KBM) minimal ada 85% dari jumlah seluruh siswa. 

 

 


