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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan ilmiah yang berorientasi pada 

memecahkan masalah-masalah pembelajaran melalui tindakan yang disengaja 

dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar (Ningrum, 

2014:22). Definisi tersebut berarti penelitian yang dapat dilakukan oleh guru atau 

praktisi dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Darmadi (2015:77), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah 

penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai 

kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kusuma 

(2009:9) bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas. 

Pelaksanakan penelitian tindakan kelas terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilakukan. Secara garis besar penelitian tindakan kelas ini ada empat tahapan yang 

lazim dilalui, yaitu perencanaan (planing), pelaksanaan (actuating), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Adapun penjelasan model dan tahapan 

menurut Arikunto (2014:16-22). 
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a. Tahap Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap ini, 

peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk 

membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

b. Tahap Pelaksanaan (Actuating) 

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan 

berupa tindakan di dalam kelas. Tahap ini, peneliti yang berperan menjadi guru 

pelaksana harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam 

rangcangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Hal ini dikarenakan 

pelaksanaan akan berkaitaan dengan tahap refleksi. 

c. Tahap Pengamatan (Observing) 

Tahap pengamatan dimaksudkan untuk mengetahui atau memperoleh 

gambaran lengkap secara obyektif tentang perkembangan proses pembelajaran, dan 

pengaruh dari tindakan yang dipilih dalam bentuk data. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap pengamatan ini adalah pengumpulan data, mencari sumber data, dan 

analisis data. Sambil melakukan pengamatan, guru pelaksana mencatat sedikit-

demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan 

siklus berikutnya. 

d. Tahap Refleksi (Reflecting) 

Tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Apabila guru pelaksana juga berstatus sebagai pengamat, maka 
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refleksi dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, pada tahap ini guru 

pelaksana sedang melakukan evaluasi diri. Tujuan dari tahap refleksi ini adalah 

untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan dan mengevaluasi 

hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Melalui refleksi ini, peneliti akan menentukan 

keputusan untuk melakukan siklus lanjutan ataukah berhenti karena masalahnya 

sudah terpecahkan. 

 

Gambar 2. Langkah Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2014:16) 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan 

yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan 

langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Empat langkah dalam penelitian 

tindakan kelas tersebut dilaksanakan dan membentuk satu siklus. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian ini lebih dari satu siklus. 
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1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planing) 

Dalam perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus I ini, peneliti 

menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan. Adapun 

kebutuhan tersebut sebagai berikut. 

1) Menyiapkan lembar observasi pelaksanaan model pembelajaran reciprocal 

teaching. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

model pembelajaran reciprocal teaching. 

3) Menyiapkan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran pada materi kompetensi dasar 3.11 yakni memahami rangkaian 

kelistrikan sederhana. 

4) Menyiapkan soal tes beserta kunci jawabannya. 

5) Menyiapkan sarana pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran 

berupa student worksheet, kertas buram, spidol, alat dokumentasi. 

b. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan merupakan implementasi dari apa yang telah direncanakan pada 

tahap sebelumnya. Guru menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran reciprocal teaching di kelas X TKR 2. Dalam menerapkan 

proses pembelajaran, guru berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) pada kompetensi dasar 3.11 (memahami rangkaian kelistrikan sederhana). 

Pada tahap ini, pelaksanaan diusahakan sesuai dengan rencana, namun tidak 

menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya dapat terjadi perubahan-perubahan. 
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Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas pada 

saat melaksanakan tindakan tersebut. Selama proses pembelajaran berlangsung, 

peneliti terjun langsung berperan sebagai guru, sedangkan yang berperan sebagai 

pengamat/observer adalah rekan sejawat peneliti. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pengamatan dilakukan selama pelaksanaan tindakan dan difokuskan untuk 

melihat pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

reciprocal teaching. Untuk pengamatan di akhir pelaksanaan tindakan difokuskan 

untuk mengetahui hasil pemahaman belajar peserta didik dan dilakukan dengan 

cara peserta didik mengerjakan soal tes evaluasi hasil belajar yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan dua instrumen penelitian 

yang berupa lember observasi pelaksanaan model pembelajaran reciprocal 

teaching dan soal tes evaluasi hasil belajar. Tes evaluasi hasil belajar berupa pilihan 

ganda yang berjumlah 25 soal untuk mengetahui hasil pemahaman belajar peserta 

didik. Pengamatan dilakukan oleh dua orang yaitu rekan sejawat peneliti. Pengamat 

diberikan penjelasan tentang teknik dan prosedur pengamatan yang harus 

dilakukan, sehingga proses pengamatan dapat berjalan sesuai dengan pedoman 

pengamatan yang digunakan. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi dilakukan sebagai analisis terhadap data yang telah diperoleh yaitu 

kesesuaian antara pelaksanaan model pembelajaran reciprocal teaching dengan 

sintak/langkah-langkahnya dan lembar jawab peserta didik setelah mengerjakan tes 

evaluasi. Selain itu, analisis terhadap kekurangan-kekurangan lain yang masih ada 
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pada siklus I agar hal tersebut tidak terulang kembali pada siklus berikutnya. 

Apabila hasil yang diperoleh pada siklus I masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan siklus II dengan acuan 

evaluasi pada siklus I. 

2. Siklus II 

Sklus II dilaksanakan apabila hasil refleksi siklus I yang berupa hasil belajar 

belum mencapai indikator yang ditentukan. Pelaksanaan siklus II bertujuan untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I yang menjadi 

penyebab indikator keberhasilan tidak tercapai. Tahapan pelaksanaannya sama 

dengan siklus I, yaitu penelitian tindakan kelas yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kompetensi dasar yang diajarkan pada 

siklus II adalah 3.15 yakni mengevaluasi kerja baterai. Apabila setelah pelaksanaan 

siklus II, indikator keberhasilan yang telah ditentukan masih belum tercapai maka 

dilaksanakan siklus berikutnya dengan langkah-langkah yang sama. Siklus akan 

dihentikan apabila indikator keberhasilan yang telah ditentukan dapat tercapai. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dilaksanakannya penelitian ini adalah di SMK Muhammadiyah 1 

Bantul. Alamat lengkap SMK Muhammadiyah 1 Bantul yaitu di Jalan Parangtritis 

Km 12, Manding Kidul, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta 55714. 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 yaitu 

dari tanggal 14 Januari sampai 4 Februari 2020. 

 



44 
 

E. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas X TKRO 2 SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul semester genap tahun ajaran 2019/2020 yang mengikuti 

mata pelajaran TDO. Pemilihan kelas ini didasari pada kenyataannya bahwa nilai 

Ulangan Harian (UH) dari 32 peserta didik terdapat 23 peserta didik belum 

mencapai KKM dan hanya 9 peserta didik yang mampu mencapai KKM. Hal 

tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas pada 

kelas X TKRO 2 SMK Muhammadiyah 1 Bantul dalam rangka mengatasi 

permasalahan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi Pelaksanaan Model Reciprocal Teaching 

Lembar observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses berjalannya 

pembelajaran yang dikenai tindakan dengan diterapkannya model pembelajaran 

reciprocal teaching. Teknik pengamatan terhadap pelaksanaan model pembelajaran 

reciprocal teaching dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom 

“Ya” apabila guru melaksanakan langkah tersebut dan kolom “Tidak” apabila guru 

tidak melaksanakan langkah tersebut. Adapun kisi-kisi lembar observasi 

pelaksanaan model reciprocal teaching adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Lembar Observasi Pelaksanaan Model Reciprocal Teaching 

No. Langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan 

Awal 

Guru mengucap salam dan do’a untuk memulai 

pembelajaran 

Guru mengecek kehadiran peserta didik 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan 

2. 
Kegiatan 

Inti 

Mengelompokkan Peserta Didik dan Diskusi 

Kelompok 
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Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok 

yang terdiri 4-5 peserta didik. 

Guru mengarahkan peserta didik untuk menempatkan 

diri sesuai dengan kelompok yang telah dibagi 

Guru menyampaikan materi pendahaluan kepada peserta 

didik 

Guru membagikan student worksheet kepada masing-

masing kelompok 

Guru menginstruksikan peserta didik untuk berdiskusi 

bersama anggota kelompoknya 

Guru menginstruksikan peserta didik untuk mencari 

sumber belajar dari buku atau internet 

Guru meminta peserta didik menuliskan hasil diskusinya 

di student worksheet 

Membuat Pertanyaan (Question Generating) 

Guru meminta setiap kelompok untuk membuat 

pertanyaan tentang materi yang sedang dibahas. 

Guru meminta masing-masing kelompok menuliskan 

pertanyaan yang telah dibuat di student worksheet 

Guru meninjau pertanyaan yang dibuat oleh masing-

masing kelompok. 

Guru meminta setiap kelompok menyampaikan 

pertanyaan yang telah dibuat di depan kelas 

Menyajikan Hasil Kerja Kelompok 
Guru meminta salah satu kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk memberikan pertanyaan 

Kelompok lain memberikan pertanyaan kepada 

kelompok presenter 

Guru memandu jalannya diskusi 

Mengklarifikasi Permasalahan (Clarifying) 
Guru meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan 

atau soal yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri di 

dalam kelompok. 

Guru mengadakan tanya jawab dengan peserta didik 

yang mengarah kepada jawaban dari pertanyaan atau soal 

yang disampaikan. 

Guru meluruskan pemahaman peserta didik dengan 

memberikan penjelasan terkait materi yang dibahas 

Memberikan Soal Latihan yang Memuat Soal 

Pengembangan (Predicting) 

Guru memberikan soal latihan kepada peserta didik. 

Guru mengkondisikan peserta didik untuk mengerjakan 

soal secara individu. 
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Guru memberikan kesempatan kepada beberapa peserta 

didik untuk menyampaikan hasil pekerjaannya 

sementara peserta didik lain menanggapi. 

3. Kegiatan 

Penutup 

Menyimpulkan Materi yang Dipelajari 

(Summarizing) 
Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

tentang apa saja materi yang sudah dibahas. 

Guru bersama peserta didik membuat pemetaan 

antarmateri pokok-pokok materi 

Guru mengkondisikan peserta didik untuk berdoa 

mengakhiri pembelajaran. 

 

2. Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

Tes hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi mata pelajaran TDO setelah dilakukan tindakan yang berupa 

implementasi model pembelajaran reciprocal teaching. Tes ini berupa post test 

dengan soal pilihan ganda yang diberikan di akhir proses pembelajaran. Setiap 

siklus diakhiri dengan mengerjakan tes tersebut. Tingkat kesulitan soal setiap siklus 

dibuat sama agar terjadi kesetaraan, yaitu terdiri dari 25% soal mudah (C1), 50% 

soal sedang (C2 dan C3), dan 25% soal sulit (C4). Adapun kisi-kisi soal tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I 

KD 3.11 Memahami rangkaian kelistrikan sederhana 

IPK Kisi-kisi Soal 
Nomor Soal 

C1 C2 C3 C4 

Menjelaskan 

aliran -aliran 

listrik dan 

penerapannya 

Pengertian elektron  1   

Pengertian AC dan DC  2,3   

Pengertian isolator dan 

konduktor 
5,6    

Aliran listrik konvensional 7    

Menjelaskan 

besaran-

besaran listrik 

Pengertian arus dan tegangan 

Pengertian daya listrik 
 

8, 

9,10 
  

Hubungan antara daya listrik, 

tegangan, hambatan 
11    

Syarat terjadinya arus listrik   4  
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Menghitung daya listrik    12 

Menjelaskan 

hukum ohm 

Pengertian hukum ohm  13   

Hubungan antara arus, 

tegangan, hambatan 
14    

Menghitung arus, tegangan 

listrik 
  

15, 

16 
 

Menjelaskan 

rangkaian seri 

Karakteristik rangkaian seri   17  

Menghitung tegangan, arus, 

hambatan pada rangkaian seri  
   

18, 

19, 

20 

Menjelaskan 

rangkaian 

paralel 

Kelebihan rangkaian paralel  21   

Menghitung tegangan, arus, 

hambatan pada rangkaian 

paralel 

  

22, 

23, 

24 

 

Menjelaskan 

rangkaian 

campuran 

Menghitung tegangan pada 

rangkaian campuran 
   25 

Jumlah 5 8 7 5 

 

Tabel 3. Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik Siklus II 

KD 3.15 Mengevaluasi kerja baterai 

IPK Kisi-kisi Soal 
Nomor Soal 

C1 C2 C3 C4 

Menjelaskan 

baterai dan 

penerapannya 

Pengertian baterai  1   

Fungsi baterai di kendaraan  2   

Kode baterai  3   

Keunggulan tipe baterai 4,5    

Menjelaskan 

fungsi 

komponen 

penyusun 

baterai  

Komponen penyusun baterai 6    

Fungsi komponen penyusun 

baterai 
7,8    

Menjelaskan 

cara kerja 

baterai 

Hal yang perlu diperhatikan 

saat pengisian 
 9   

Proses pengisian dan 

pengosongan 
 

10, 

11 
  

Berat jenis baterai    12 

Menjelaskan 

prosedur 

perawatan 

bateri 

Langkah melepas baterai dan 

memasang baterai  
  

13, 

14 
 

Pemeriksaan elektrolit   15  

Menentukan kondisi baterai  16  17 

Pengisian baterai paralel dan 

seri 
  

18, 

19 
 

Kelebihan pengisian paralel  20   

Pemeriksaan kebocoran arus   21  
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Menjelaskan 

macam-macam 

pengujian 

kerja baterai 

Pengujian beban    22 

Pengujian tegangan rangkaian 

terbuka 
   23 

Menjelaskan 

prosedur 

menjamper 

baterai 

Ciri-ciri baterai perlu dijamper    24 

Prosedur menjamper baterai   25  

Jumlah 5 8 7 5 

 

Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2016:75). Oleh karena itu, instrumen dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian validitas instrumen. Jenis validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk dan validitas isi. Pengujian 

validitas konstruk dilakukan oleh ahli dengan cara peneliti membawa kisi-kisi dan 

instrumen penelitian kemudian dimintakan pendapat kepada ahli apakah sudah 

layak atau perlu perbaikan. Pengujian validitas isi dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa data kuantitatif. Oleh 

karena itu, teknik analisi data penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. 

Data tersebut diperoleh melalui dua instrumen yaitu soal tes dan lembar observasi 

pelaksanaan model pembelajaran reciprocal teaching. Adapun teknik analisis 

datanya masing-masing adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Data Hasil Belajar 

Analisis data hasil belajar memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan implementasi model pembelajaran reciprocal teaching dalam rangka 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik. Data yang dianalisis berupa angka yang 

menunjukkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi TDO. 

a. Analisis Persentase Ketuntasan Hasil Belajar 

Persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik dilihat dari banyaknya 

peserta didik dengan hasil tes mencapai KKM. SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

menerapkan KKM untuk mata pelajaran TDO sebesar 78. Bagi peserta didik yang 

nilai hasil belajarnya 78 dan di atas 78 dinyatakan sudah tuntas. Bagi peserta didik 

yang mendapatkan nilai hasil belajarnya kurang dari 78 maka dinyatakan belum 

mencapai KKM. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat ketuntasan hasil 

belajar peserta didik adalah sebagai berikut. 

 

b. Penentuan Kategori Ketuntasan Hasil Belajar 

Penentuan ini dilakukan setelah analisis persentase ketuntasan, yang 

bertujuan untuk mengetahui kategori ketuntasan hasil belajar peserta didik pada 

posisi kurang sekali, kurang, cukup, baik, atau sangat baik di setiap siklus. Untuk 

mempermudah penentuan kategori ketuntasan hasil belajar maka digunakan tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4. Kategori Ketuntasan Hasil Belajar 

Persentase Ketuntasan Kategori 

80 – 100% Sangat Baik 

66 – 79% Baik 

56 – 65% Cukup 

40 – 55% Kurang 

<40% Kurang Sekali 

(Arikunto & Jabar, 2014:35). 

 

𝐊𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 (%) =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌 𝒕𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑲𝑲𝑴

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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2. Analisis Pelaksanaan Model Reciprocal Teaching 

Analisis ini berdasarkan checklist dan catatan pada lembar observasi 

pelaksanaan proses pembelajaran menggukan model pembelajaran reciprocal 

teaching. Hasil dari analisis siklus pertama akan dijadikan bahan perbaikan untuk 

siklus berikutnya sehingga diharapkan pada siklus berikutnya akan semakin baik.  

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan implementasi model pembelajaran reciprocal 

teaching untuk meningkatkan hasil belajar adalah apabila setelah diterapkan model 

pembelajaran, persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik minimal 75%. 

Karena persentase 75% menunjukkan kategori “Baik”. 

 


