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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan cara atau suatu teknik yang digunakan untuk 

memperoleh dan mengolah data dalam suatu kegiatan penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dengan siklus berulang, dimana setiap siklus merupakan rangkaian 

empat kegiatan yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi, upaya tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada 

pembelajaran Mekanika Teknik yang dianggap oleh sebagian siswa sebagai salah 

satu pelajaran hitungan yang cukup rumit, keadan tersebut membuat proses belajar 

mengajar menjadi bermasalah, materi yang disampaikan oleh guru mengalami 

kesulitan untuk dipahami siswa. 

PTK ini dilaksanakan melalui tiga siklus untuk melihat peningkatan hasil 

belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti mata pelajaran Mekanika Teknik 

melalui pemanfaatan multimedia interaktif pada saat proses belajar mengajar. 

Sebelum PTK dilaksanakan dibuat berbagai input instrumental yang akan 

digunakan untuk memberi perlakuan dalam PTK, yaitu rencana pembelajaran 

yang akan dijadikan PTK, yaitu mengenai bahasan balok di atas dua perletakan, 

balok gerber, dan konstruksi rangka statis tertentu. Selain itu juga dibuat 

perangkat pembelajaran yang berupa: Multimedia Interaktif pembelajaran 

Mekanika Teknik, Lembar Kerja Siswa, Lembar Observasi, Lembar Evaluasi.  
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B. Setting Penelitian 

Seting dalam penelitian ini meliputi: tempat penelitian, waktu penelitian, dan 

siklus PTK sebagai berikut. 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMKN 1 Majalengka, beralamat 

di Jalan Raya Tonjong-Pinangraja No.55 Cicenang, Cigasong, Kabupaten 

Majalengka, Jawa Barat 45476. Untuk mata pelajaran Mekanika Teknik, sebagai 

subjek dalam penelitian ini adalah kelas X Teknik Gambar Bangunan- A tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa sebanyak 37 orang, terdiri dari 25 siswa 

laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017, yaitu sekitar 

bulan Januari sampai bulan Agustus 2017. Penentuan waktu penelitian mengacu 

pada kalender akademik sekolah dan waktu kegiatan PPL yang dilaksanakan 

peneliti di SMKN 1 Majalengka, karena PTK memerlukan beberapa siklus yang 

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Rencananya tahap 

persiapan hingga tahap pelaporan membutuhkan waktu kurang lebih delapan 

bulan, terhitung sejak Januari 2017, berikut rincian jadwal kegiatan penelitian: 
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Tabel 3.1. Rincian Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian 

No. Kegiatan Bulan 

  Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust 

1. Penyusunan 

proposal 

        

2. Skripsi Bab 

I,II,III 

        

3. Penyusunan 

Instrumen 

        

4. Perijinan         

5. Pelaksanaan 

penelitian 

        

6. Analisis 

data 

        

7. Bimbingan         

8. Penyusunan 

laporan 

        

(Sumber: Pribadi (2017), Tabel Rincian Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian) 

C. Subjek Penelitian 
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Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X TGB A 

yang terdiri dari 37 siswa dengan komposisi perempuan 12 orang siswa dan laki- 

laki 25 orang siswa, serta pihak rekan sejawat/ guru mata pelajaran yang akan 

bertindak sebagai observer. 

D. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari dua sumber utama yaitu: 

1. Siswa: untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru: untuk memperoleh data dan bimbingan terkait pelaksanaan PTK 

serta untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran 

dengan menggunakan multimedia interaktif pada pembelajaran Mekanika 

Teknik. 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes dan 

observasi. 

a. Tes: dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. 

Nilai hasil belajar diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung jumlah 

skor jawaban yang benar dari keseluruhan item soal yang diujikan. Setiap 

item soal yang dijawab benar diberi skor 10, sedangkan yang tidak 

dijawab diberi skor 0, pemberian tes dimaksudkan untuk mengukur 

seberapa jauh hasil yang diperoleh siswa setelah kegiatan pemberian 

tindakan. Tes disusun dan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

perkembangan kemampuan siswa sesuai dengan siklus yang ada. 

Teknik tes ini dilakukan untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa 

setelah diadakan pembelajaran Mekanika Teknik dengan multimedia 
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interaktif. Tes yang dipilih adalah tes tertulis, langkah-langkah yang 

ditempuh peneliti dalam pengambilan data menggunakan tes adalah 

dengan menyiapkan instrumen tes, menilainya, dan mengolah data yang 

diperoleh. Tes dilakukan satu kali setiap siklusnya yakni, tes yang 

dilakukan setelah tindakan penggunaan multimedia interaktif selesai 

disampaikan, tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa yang 

telah mengalami perlakuan. 

b. Observasi: dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi 

siswa dan pengajar selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan multimedia interaktif serta melakukan observasi kepada 

guru untuk memperoleh bimbingan dan data penunjang. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan 

non participant observation (observasi non partisipan). Dalam penelitian 

ini, yang digunakan adalah participant observation (observasi berperan 

serta). Peneliti pada tahap ini terlibat secara langsung dalam kegiatan 

yang dilakukan siswa. Fokus observasi penelitian ini adalah pada 

kegiatan pembelajaran Mekanika Teknik di kelas X TGB A semester II. 

Dalam pelaksanaan siklus, observasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Mekanika Teknik. Observasi 

dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Observasi 

terhadap siswa, difokuskan pada keaktifan siswa dalam belajar dan 

kesungguhan siswa dalam menyelesaikan tugas. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data dalam PTK ini meliputi lembar soal tes dan lembar 

observasi siswa; meliputi: tes, menggunakan butir soal/ instrumen soal dalam 

bentuk soal uraian untuk mengukur hasil belajar siswa serta observasi, 
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menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dan 

kemampuan mengajar guru dalam proses pembelajaran Mekanika Teknik. 

 

 

 

Tabel 3.2. Instrumen Penilaian Tes Siswa 

No. Aspek Penilaian Indikator 

1. Nilai Hasil Tes Memenuhi KKM ≥ 7,5 Tuntas 

2. Nilai Hasil Tes Tidak Memenuhi KKM < 

7,5 

Tidak Tuntas 

(Sumber: Pribadi (2017), Tabel Instrumen Penilaian Tes Siswa) 

Tabel 3.3. Instrumen Observasi sikap Siswa 

No. Aspek yang 

di amati 

Indikator Kriteria 

Penilaian 

1. Kehadiran Datang tepat waktu beberapa menit 

sebelum mata pelajaran dimulai 

Terdapat empat 

kriteria 

penilaian, yaitu: 

1) Sangat Baik 

2) Baik 

3) Cukup 

4) Kurang 

2. Disiplin Tepat waktu pada saat 

mengumpulkan tugas 

3. Ingin Tahu Aktif bertanya jika ada yang tidak 

dimengerti mengenai pelajaran 

Mekanika Teknik 
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4. Kritis Fokus dan kritis dalam 

mengerjakan soal dan tidak 

membuat keributan 

5. Individu Kemampuan mengerjakan soal 

secara mandiri 

6. Kerja Sama Mampu mengajari teman yang 

belum mengerti 

(Sumber: Pribadi (2017), Tabel Instrumen Observasi sikap Siswa) 

Tabel 3.4. Pengamatan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

No. Aspek yang 

diamati 

Indikator  

1. Minat Siswa 1. Siswa memiliki minat yang kurang, apabila 

siswa jarang hadir dan selalu terlambat. 

2. Siswa memiliki minat yang cukup baik, apabila 

siswa hanya beberapa kali tidak hadir dan 

terkadang terlambat. 

3. Siswa memiliki minat yang baik, apabila siswa 

selalu hadir meski beberapa kali pernah 

terlambat. 

4. Siswa memiliki minat yang sangat baik, apabila 

siswa selalu hadir dan tepat waktu pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

2. Perhatian 

Siswa 

1. Siswa memiliki perhatian yang kurang, terlihat 

dari sikap siswa yang tidur, mengobrol, dan 

membuat keributan di kelas. 

2. Siswa memiliki perhatian yang cukup baik 

terlihat dari sikap siswa di kelas yang tidak 

membuat keributan meski terkadang terlihat 
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melamun. 

3. Siswa memiliki perhatian yang baik selama 

dikelas, terlihat dari sikap duduk siswa yang 

betul, terlihat antusias untuk mengikuti 

pembelajaran. 

4. Siswa memiliki perhatian yang sangat baik pada 

saat mengikuti pembelajaran, terlihat selama di 

kelas siswa kritis dan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang tidak dimengerti. 

3. Partisipasi 

Siswa 

1. Siswa memiliki partisipasi yang kurang, apabila 

siswa tidak ikut terlibat pada proses 

pembelajaran. 

2. Siswa memiliki partisipasi yang cukup baik, 

apabila siswa hanya sebatas mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

3. Siswa memiliki partisipasi yang baik, apabila 

siswa mampu menyimak dan memahami apa 

yang disampaikan guru. 

4. Siswa memiliki partisipasi yang sangat baik, 

apabila siswa mampu mengajarkan teman yang 

belum mengerti. 

4. Presentasi 

Hasil 

Mengerjakan 

Tes 

1. Siswa memiliki presentasi yang kurang, apabila 

siswa jarang mengumpulkan tugas dan memiliki 

nilai hasil ujian dibawah rata- rata KKM. 

2. Siswa memiliki presentasi yang cukup baik 

apabila siswa memiliki nilai hasil ujian pas 

KKM dan tepat waktu dalam mengumpulkan 

tugas. 

3. Siswa memiliki presentasi yang baik, apabila 

siswa memiliki nilai hasil ujian di atas rata- rata 

KKM meski terkadang telat dalam 
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mengumpulkan tugas. 

4. Siswa memiliki presentasi yang sangat baik 

apabila siswa tepat waktu dalam mengumpulkan 

tugas serta memiliki nilai hasil ujian di atas rata-

rata KKM. 

(Sumber: Pribadi (2017), Tabel Instrumen Pengamatan Siswa dalam Kegiatan 

Pembelajaran) 

 

 

 

3. Indikator Kinerja 

Dalam PTK ini yang akan dibuat indikator kinerjanya selain siswa adalah 

guru, karena guru merupakan fasilitator yang sangat berpengaruh terhadap kinerja 

siswa. 

a. Siswa 

1) Tes: rata-rata nilai ulangan harian. 

2) Observasi: keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar Mekanika 

Teknik. 

b. Guru  

1) Dokumentasi pada saat guru sedang mengajar. 

2) Bimbingan dan Arahan. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar serta 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik, diadakan penelitian 

tindakan kelas yang menggunakan multimedia interaktif dalam proses 

pembelajaran. Untuk mengetahui keberhasilan tersebut digunakan nilai 
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ketercapaian 75% dari jumlah siswa mencapai ketuntasan belajar yaitu dengan 

nilai 7,5. Digunakan nilai ketuntasan 7,5 karena disesuaikan dengan standar 

umum yang digunakan di sekolah . 

 

 

 

 

 

 

Pada siklus terakhir sekurangnya-kurangnya siswa kelas X TGB A SMKN 1 

Majalengka tahun ajaran 2016/2017 dapat mencapai: 

Tabel 3.5. Deskripsi Indikator Ketercapaian 

No. Variabel Indikator Keterangan  

1.  Keaktifan siswa 

dalam 

pembelajaran 

Mekanika Teknik. 

75% dari jumlah siswa 

termasuk dalam 

kategori aktif. 

Skor rata-rata 0,00 – 1,00 

maka nilai kurang (D), 

berarti siswa tidak aktif 

Skor rata-rata 1,01 – 2,00 

maka nilai cukup (C), 

berarti siswa kurang aktif 

Skor rata-rata 2,01 – 3,00 

maka nilai Baik (B), 

berarti siswa cukup aktif 

Skor rata-rata 3,01 – 4,00 

maka nilai Sangat Baik 

(A), berarti siswa aktif 
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selama proses 

pembelajaran. 

2.  Ketuntasan belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

Mekanika Teknik.  

75% dari jumlah siswa 

mencapai ketuntasan 

belajar, siswa mampu 

mendapat nilai ≥ 7,5. 

KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 

Mata Pelajaran Mekanika 

Teknik adalah ≥ 7,5. 

(Sumber: Pribadi (2017), Tabel Deskripsi Indikator Ketercapaian) 

 

 

 

 

4. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 

siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik 

persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

a. Hasil belajar: dengan menganalisis nilai rata-rata ulangan harian. 

Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. 

b. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Mekanika Teknik: dengan 

menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

Mekanika Teknik. Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi tinggi, 

sedang, dan rendah.  

c. Implementasi pembelajaran Mekanika Teknik dengan memanfaatkan 

multimedia interaktif dengan menganalisis tingkat keberhasilan 
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implementasi penerapan multimedia interaktif kemudian dikategorikan 

dalam klasifikasi berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah 

berhasil dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif (statistik 

deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik statistik deskriptif 

komparatif untuk menganalisis data kuantitatif, misalnya hasil tes siswa tiap 

siklus kemudian dilakukan perbandingan. Statistik deskriptif dapat digunakan 

untuk mengolah karakteristik data yang berkaitan dengan menjumlah, merata-rata, 

mencari titik tengah, mencari persentase, dan menyajikan data yang menarik, 

mudah dibaca, dan diikuti alur berfikirnya (grafik, tabel, chart). Teknik analisis 

kritis digunakan untuk menganalisis data kualitatif, misalnya dari hasil 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis kritis mencakup 

kegiatan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dalam proses 

pembelajaran berdasarkan kriteria normatif yang diturunkan dari kajian teoritis 

maupun dari ketentuan yang ada. 

Data kualitatif yang berupa hasil belajar siswa, dari jumlah skor yang 

diperoleh dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk 

menentukan hasil belajar yang diperoleh dengan mengubahnya menjadi nilai yang 

berstandar 100, yang menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai= jumlah skor yang diperoleh/total skor x 100 

Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif, bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar kemudian 

dibandingkan dengan menggunakan pengkategorian, sebagai berikut 

Tabel 3.6. Pedoman pengkategorian hasil belajar siswa 

Interval Nilai Kualifikasi 

80-100 Sangat Baik 
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66-79 Baik 

56-65 Cukup 

40-55 Kurang 

< 39 Gagal 

(Sumber: Sudjana (2006), Tabel Pedoman Pengkategorian Hasil Belajar Siswa) 

5. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan kelas memiliki empat tahap yang dirumuskan oleh Lewin 

(Kemmis dan Mc Taggar, 1992) yaitu Planning (Rencana), Action (Tindakan), 

Observation (Pengamatan), dan Reflection (Refleksi). 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan awal kegiatan yang dilakukan sebelum 

melakukan tindakan, dengan adanya rencana diharapkan tindakan yang 

akan dilakukan jadi lebih efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan. 

Kegiatan dalam perencanaan pada siklus PTK dapat terdiri dari beberapa 

hal, meliputi: 

1) Berdiskusi dengan guru Mekanika Teknik tentang masalah-masalah 

yang ditemukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Masalah 

tersebut adalah kurang semangatnya siswa dalam proses 

pembelajaran, proses pembelajaran tidak menarik karena tanpa 

media, materi pembelajaran yang sulit dibayangkan siswa. 

2) Memilih media pembelajaran multimedia interaktif sebagai alternatif 

untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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3) Memilih materi pada pembelajaran Mekanika Teknik sebagai bahan 

yang akan diajarkan.  

4) Menyiapkan rencana pembelajaran berupa RPP untuk pertemuan 

pertama maupun pertemuan kedua dan ketiga. 

5) Menyiapkan LKS (Lembar Kerja Siswa). 

6) Menyiapkan media pembelajaran multimedia interaktif tentang 

materi pada pembelajaran Mekanika Teknik. 

7) Membentuk kelompok kerja siswa yang terdiri dari 5-6 orang tiap 

kelompok.  

8) Membuat alat evaluasi berupa  soal tes hasil belajar beserta 

kuncinya. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Action) 

Pada tahap ini melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

direncanakan untuk tiap pertemuan, yaitu: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam 

b) Mengecek kehadiran siswa 

c) Memberikan motivasi 

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-

masing 
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b) Guru menyajikan materi pembelajaran Mekanika Teknik dengan 

menggunakan multimedia interaktif. 

c) Guru mengajak siswa untuk terlibat aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan multimedia 

interaktif. 

d) Setelah selesai menyimak materi pembelajaran melalui 

multimedia interaktif, guru memberikan soal tes.  

e) Siswa mendiskusikan soal-soal pada LKS berdasarkan materi 

yang telah disimak sebelumnya lewat multimedia interaktif. 

f) Guru mengamati, membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menjawab pertanyaan pada LKS, serta memberi motivasi. 

3) Penutup 

a) Siswa mengumpulkan lembar jawaban tes soal. 

b) Siswa menjelaskan kesulitan pada pembelajaran Mekanika 

Teknik. 

c) Siswa memberikan masukan tentang media pembelajaran 

menggunakan multimedia interaktif. 

d) Guru menutup pertemuan pada hari itu.   

 

 

c. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan 

pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas, hasil 

pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga 
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pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang 

sesungguhnya. Pengamatan berlangsung selama proses pembelajaran 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Yang diamati adalah aktivitas 

siswa melalui lembar observasi. Data hasil observasi maupun hasil tes 

dikumpulkan untuk dianalisis. 

d. Refleksi (Reflection) 

Refleksi di sini meliputi kegiatan: analisis, sintesis, penafsiran 

(penginterpretasian), menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi 

adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, 

yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada 

pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, penelitian tindakan tidak dapat 

dilaksanakan dalam sekali pertemuan karena hasil refleksi membutuhkan 

waktu untuk melakukannya sebagai planning untuk siklus selanjutnya.  

Kriteria Materi Pembelajaran dalam Multimedia Interaktif 

1. Materi : Balok di atas dua perletakan  

Konsep : 

Konsep dari balok di atas dua perletakan yaitu balok harus bersifat statis 

tertentu, sehingga gaya yang bekerja pada balok dapat dikerjakan dengan 

menggunakan tiga syarat persamaan keseimbangan. 

Prinsip : 

Prinsip dari Balok di atas dua perletakan yaitu balok dapat dikatakan statis 

tertentu apabila balok terletak di atas dua perletakan yaitu sendi dan rol. 

Prosedur : 

Prosedur pengerjaan soal bahasan balok di atas dua perletakan yaitu melalui 
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tiga tahapan :  1. ∑H=0; 2. ∑M=0; 3. ∑V=0 

Teori Aplikatif : 

Balok di atas dua perletakan yaitu balok yang terletak pada dua 

tumpuan,apabila balok hanya terletak pada dua tumpuan yaitu sendi dan rol 

maka balok dikatakan bersifat statis tertentu, sehingga gaya yang bekerja pada 

balok dapat dikerjakan dengan menggunakan tiga syarat persamaan 

keseimbangan, yaitu : 1. ∑H=0; 2. ∑M=0; 3. ∑V=0 

2. Materi : Balok Gerber 

Konsep : 

Konsep dari Balok Gerber yaitu balok masih bersifat statis tak tentu, untuk 

menyelesaikan persoalan balok gerber harus diubah menjadi balok bersifat 

statis tertentu, sehingga balok dapat dikerjakan dengan menggunakan tiga 

syarat persamaan keseimbangan. 

Prinsip : 

Prinsip dari Balok Gerber yaitu balok bersifat statis tak tentu karena  balok 

terletak di atas lebih dari dua tumpuan, sehingga untuk mengubahnya menjadi 

balok bersifat statis tertentu yaitu dengan cara membagi balok menjadi 

beberapa bagian dengan menggunakan titik simpul/ sambungan, supaya dalam 

satu konstruksi balok hanya terdapat tidak lebih dari dua tumpuan. 

Prosedur : 

Prosedur pengerjaan balok Gerber yaitu melalui tiga tahapan : 1. ∑H=0; 2. 

∑M=0; 3. ∑V=0, tiap bagian konstruksi balok yang dipisahkan oleh 

sambungan/ titik simpul. 

Teori Aplikatif : 
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Balok Gerber yaitu balok yang terletak di atas lebih dari dua tumpuan, sehingga 

balok dikatakan statis tak tentu, padahal untuk dapat menyelesaikan  soal 

bahasan balok gerber harus bersifat statis tertentu, upaya untuk mengubah sifat 

balok gerber dari statis tak tentu menjadi statis tertentu yakni dengan membagi 

balok menjadi beberapa bagian, supaya bagian balok tertentu hanya di tumpu 

oleh tidak lebih dari dua tumpuan, setelah balok bersifat statis tertentu maka 

balok yang dibagi menjadi beberapa bagian dapat dihitung dengan 

menggunakan tiga tahapan : 1. ∑H=0; 2. ∑M=0; 3. ∑V=0, tiap bagian 

konstruksi balok yang dipisahkan oleh sambungan/ titik simpul. 

3. Materi : Konstruksi Rangka Statis Tertentu ( Ritter) 

Konsep : 

Konsep dari Konstruksi Rangka Statis Tertentu adalah bahwa konstruksi harus 

bersifat statis tertentu sehingga permasalahan pada soal konstruksi rangka dapat 

dikerjakan dengan cara ritter/ analitis. 

 

Prinsip :  

Prinsip dari konstruksi rangka statis tertentu yaitu konstruksi rangka harus  

terletak di atas dua tumpuan yaitu sendi dan rol, sehingga dapat   dikatakan 

statis tertentu, apabila konstruksi terletak lebih di atas dua tumpuan makan 

konstruksi bersifat statis tak tentu, cara mengubahnya agar bersifat statis 

tertentu yaitu dengan menggunakan prinsip balok gerber terlebih dahulu. 

Prosedur : 

Prosedur pengerjaan soal bahasan Konstruksi Rangka statis tertentu dengan cara 

Ritter yaitu: Gambar grafik dari Konstruksi rangka dibagi/ dipotong menjadi 

beberapa bagian berdasarkan titik kumpul/ simpul sebagai acuannya, kemudian 

gaya yang bekerja pada batang- batang/ balok yang menyusun konstruksi 
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rangka pada tiap titik kumpul dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

perhitungan, yaitu: 1. ∑H=0; 2. ∑M=0/ ∑V=0, pada tiap bagian/ daerah.  

Teori Aplikatif : 

Konstruksi rangka statis tertentu merupakan susunan beberapa batang/ balok 

yang membentuk suatu bidang atau bangun ruang, konstruksi rangka dikatakan 

statis tertentu artinya konstruksi terletak pada dua tumpuan yaitu sendi dan rol, 

cara menentukan besaran gaya pada tiap batang yaitu bisa dengan menggunakan 

cara ritter ( Analitis), menghitung tiap besaran gaya pada tiap bagian batang 

yang terpisah dan menenmpel/ terikat pada titik kumpul sebagai acuannya, 

setelah dapat menentukan bagian- bagian konstruksi rangka, langkah 

selanjutnya yaitu menghitung tiap bagian tersebut dengan menggunakan rumus 

perhitungan, yaitu: 1. ∑H=0; 2. ∑M=0/ ∑V=0, pada tiap bagian/ daerah. 

4. Materi : Konstruksi Rangka Statis Tertentu ( Cremona ) 

Konsep : 

Konsep dari Balok Gerber yaitu balok masih bersifat statis tak tentu, untuk 

menyelesaikan persoalan balok gerber harus diubah menjadi balok bersifat 

statis tertentu, sehingga balok dapat dikerjakan dengan menggunakan tiga 

syarat persamaan keseimbangan. 

Prinsip : 

Prinsip dari konstruksi rangka statis tertentu yaitu konstruksi rangka harus  

terletak di atas dua tumpuan yaitu sendi dan rol, sehingga dapat   dikatakan 

statis tertentu, apabila konstruksi terletak lebih di atas dua tumpuan makan 

konstruksi bersifat statis tak tentu, cara mengubahnya agar bersifat statis 

tertentu yaitu dengan menggunakan prinsip balok gerber terlebih dahulu. 

Prosedur : 
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Prosedur pengerjaan Konstruksi Rangka statis tertentu dengan cara Cremona 

yaitu dengan membuat  “lukisan kutub” terlebih dahulu untuk menentukan 

besar gaya yang bekerja pada tiap tumpuan, selanjutnya pindahkan setiap garis 

yang mewakili gambar grafik konstruksi rangka menjadi grafik gaya cremona 

berdasarkan titik acuan garis gaya pada tumpuan dan beban. 

Teori Aplikatif : 

Konstruksi rangka statis tertentu merupakan susunan beberapa batang/ balok 

yang membentuk suatu bidang atau bangun ruang, konstruksi rangka dikatakan 

statis tertentu artinya konstruksi terletak pada dua tumpuan yaitu sendi dan rol, 

cara menentukan besaran gaya pada tiap batang yaitu bisa dengan menggunakan 

cara Cremona ( Grafik), menentukan besaran gaya berdasarkan perbandingan 

skala panjang garis mewakili besaran gaya pada bekerja, langkah awal dalam 

menentukan besaran gaya pada konstruksi rangka dengan cara Cremona yaitu  

dengan membuat  “lukisan kutub” terlebih dahulu untuk menentukan besar gaya 

yang bekerja pada tiap tumpuan, selanjutnya pindahkan setiap garis yang 

mewakili gambar grafik konstruksi rangka menjadi grafik gaya cremona 

berdasarkan titik acuan garis gaya pada tumpuan dan beban.  

(Sumber: Pribadi (2017),  Kriteria Materi Pembelajaran dalam Multimedia Interaktif)
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Skenario Penelitian Tindakan Kelas 

TAHAPAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Negeri 1 Majalengka 

Mata Pelajaran   : Mekanika Teknik 

Sub Materi                              : Balok di atas dua perletakan, Balok Gerber, 

Konstruksi         Rangka Statis Tertentu (Ritter 

dan Cremona). 

Kelas/ Semester  : X-TGB A/II 

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (4 x pertemuan) 

Model/  Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

Model Pembelajaran                : Pembelajaran Interaktif berbasis komputer 

(CBI) dengan menggunakan Multimedia 

Interaktif. 

Metode Pembelajaran             : Penelitian Tindakan Kelas (PTK),  

                                                  Tayangan, Latihan soal, dan tanya jawab. 

Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 

Bahan               : Spidol. 

Media                                      : Proyektor, Laptop, Multimedia  

                                                  Interaktif  Mekanika Teknik, White Board. 

Sumber Belajar                        : Buku Sumber (Modul Mekanika  

                                                   Teknik Konstruksi Statis Tertentu TGB SMKN 

1 Majalengka, Didin Rubadi). 

Siklus I 

1. Perencanaan (siklus I) 

a. Peneliti melakukan analisis terhadap Silabus Mekanika Teknik untuk 

mengetahui kompetensi dasar untuk membuat RPP yang akan disampaikan 

kepada siswa dengan menggunakan multimedia interaktif pada saat proses 

belajar mengajar. 



55 
 

 

b. Membuat rencana pembelajaran Mekanika Teknik dengan menggunakan 

multimedia interaktif. 

c. Membuat dan mempersiapkan multimedia interaktif yang akan digunakan 

pada saat pembelajaran Mekanika teknik. 

d. Membuat lembar kerja siswa. 

e. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 

f.  Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung 

Kompetensi Dasar  

1. Afektif  

4.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan diskusi. 



56 
 

 

4.4 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari- hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan pada bidang penyediaan kebutuhan akan ilmu bangunan 

sebagai cerminan kehidupan dan pergaulan di bermasyarakat.  

2. Kognitif  

3.5 Menganalisis konstruksi balok sederhana (sendi dan rol).  

4.5 Menghitung konstruksi balok sederhana (sendi dan rol). 

Indikator 

1. Afektif 

a. Menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran. (poin KD 

2.1.1). 

b. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap materi yang disampaikan. 

(poin KD 2.1.2). 

c. Menunjukkan sikap kritis dalam proses pembelajaran. (poin KD 2.1.3). 

d. Mengoptimalkan potensi pengembangan individu dalam proses 

pembelajaran. (poin KD 2.2.1). 

e. Menunjukkan rasa toleransi dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. (poin KD 2.2.2). 

2. Kognitif 

a. Menentukan besar dan arah reaksi-reaksi perletakan pada balok di atas dua 

perletakan akibat beban terpusat.  

b. Menganalisis besar momen lentur dan gaya lintang yang bekerja pada 

setiap potongan pada balok di atas dua perletakan akibat beban terpusat.  

c. Membuat grafik gaya momen dan bidang lintang pada soal balok di atas 

dua perletakan akibat beban terpusat.  

Tujuan Pembelajaran 

1. Afektif 

a. Siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan 

pembelajaran. (poin KD 2.1.1). 

b. Siswa mampu menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap materi yang 

disampaikan. (poin KD 2.1.2). 

c. Siswa mampu menunjukkan sikap kritis dalam proses pembelajaran. (poin 
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KD 2.1.3). 

d. Siswa mampu mengoptimalkan potensi pengembangan individu dalam 

proses pembelajaran. (poin KD 2.2.1). 

e. Siswa mampu menunjukkan rasa toleransi dan kerja sama yang baik dalam 

pelaksanaan pembelajaran. (poin KD 2.2.2). 

2. Kognitif 

a. Siswa mampu menentukan besar dan arah reaksi-reaksi perletakan pada 

balok di atas dua perletakan akibat beban terpusat.  

b. Siswa mampu menganalisis besar momen lentur dan gaya lintang yang 

bekerja pada setiap potongan pada balok di atas dua perletakan akibat 

beban terpusat.  

c. Siswa mampu menggambar grafik gaya momen dan bidang lintang pada 

soal balok di atas dua perletakan akibat beban terpusat.  

Materi Ajar  

Konsep, prinsip, dan prosedur penyelesaian latihan soal balok di atas dua 

perletakan. (Terlampir) 

2. Pelaksanaan (siklus I) 

a. Membagi siswa dalam enam kelompok, untuk memudahkan proses 

pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

b. Menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif. 

c. Guru meminta siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Guru memberikan soal tes. 

e. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya untuk 

mengerjakan soal tes. 

f. Guru dan rekan melakukan pengamatan atau observasi ketika siswa 

mengerjakan soal. 
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Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan ( 10 menit) 

1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran; 

2. Guru memeriksa kehadiran atau presensi siswa sebagai sikap disiplin; 

3. Guru menyiapkan media, alat dan sumber belajar. 

Kegiatan Inti (160 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi, dengan mereview materi pada pertemuan 

sebelumnya; 

2. Guru memberikan penegasan tentang pentingnya materi yang akan 

dipelajari; 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 

4. Guru menyajikan materi bahasan pada saat itu dengan menggunakan 

multimedia interaktif yang terdiri dari materi pembelajaran, video, dan 

games; 

5. Siswa diajak untuk terlibat aktif selama proses belajar mengajar; 

6. (Mengamati) Siswa mengamati materi yang disampaikan guru; 

7. (Menanya)  Siswa secara aktif bertanya apabila ada yang belum di 

mengerti, jika tidak ada yang bertanya, guru dapat mengajukan pertanyaan 

kepada siswa; 

8. Setelah selesai menayangkan dan menjelaskan materi, Guru memberikan 

tes soal latihan serta membimbing siswa pada saat mengerjakan soal; 

9. (Mengeksplorasi) Siswa secara mandiri mencoba mengerjakan tes soal 

latihan berdasarkan dari buku sumber Mekanika Teknik. 

10. (Mengasosiasi) Siswa mampu menyelesaikan soal berdasarkan dari buku 

sumber dan bimbingan dari guru; 

11. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tes soal latihan; 

12. (Mengkomunikasikan) Lembar jawaban siswa merupakan bentuk 

komunikasi tertulis berdasarkan kemampuan berhitung siswas. 
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Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi gambaran tentang materi pada pertemuan selanjutnya; 

2. Guru meminta siswa untuk merapikan kembali peralatan tulis dan perabot 

kelas; 

3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberi pesan untuk 

tetap belajar dan menutup pembelajaran dengan berdoa. 

3.    Pengamatan (siklus I) 

Pengamatan dilakukan oleh pihak observer pada saat proses belajar mengajar, 

pengamatan yang dilakukan meliputi: 

a. Proses mengajar guru ( pengamatan dilakukan oleh observer dari pihak 

rekan mahasiswa atau guru mata pelajaran), 

b. Situasi kegiatan belajar mengajar. (pengamatan dilakukan oleh peneliti dan 

observer lain), 

c. Keaktifan Siswa. (pengamatan dilakukan oleh peneliti dan observer lain), 

d. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes. (pengamatan dilakukan 

oleh peneliti). 

Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian Sikap (Afektif)  

Instrumen Penilaian  

Indikator :  

Pengamatan Sikap Siswa 

 Kehadiran     ( 1 poin ), Indikator    : Datang tepat waktu beberapa menit 

sebelum mata pelajaran dimulai. 

 Disiplin         ( 1 poin ), Indikator      : Tepat waktu pada saat 

mengumpulkan tugas. 

 Ingin Tahu     ( 1 poin), Indikator      : Aktif bertanya jika ada yang tidak 

dimengerti. 

 Kritis             ( 1 poin ), Indikator     : Mengerjakan soal dan tidak membuat 

keributan. 
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 Individu         ( 1 poin ), Indikator     : Kemampuan mengerjakan soal secara 

mandiri. 

 Kerja sama    ( 1 poin ), Indikator     : Mampu mengajari teman yang belum 

mengerti. 

Perhitungan Skor  

Indikator setiap aspek: 

Pengamatan Sikap Siswa 

Cara menghitung: 

(Kehadiran + Disiplin + Ingin tahu + Kritis + Individu + Kerja sama / 1,5 = 4 ) 

Kriteria Penilaian : 

 Apabila skor rata-rata 0,00 – 1,00 maka nilai kurang (D) 

 Apabila skor rata-rata 1,01 – 2,00 maka nilai cukup (C) 

 Apabila skor rata-rata 2,01 – 3,00 maka nilai Baik (B) 

 Apabila skor rata-rata 3,01 – 4,00 maka nilai Sangat Baik (A) 

Penilaian Pengetahuan (Kognitif)  

Instrumen Penilaian  

Balok di atas dua perletakan 

Kompetensi Dasar :  

3.5 Menganalisis konstruksi balok sederhana (sendi dan rol).  

4.5 Menghitung konstruksi balok sederhana (sendi dan rol). 

Indikator : 

3.5.1. Menentukan besar dan arah reaksi-reaksi perletakan pada balok di atas 

dua perletakan akibat beban terpusat  

3.5.2. Menghitung besar momen lentur, gaya lintang yang bekerja pada setiap 

potongan pada balok di atas dua perletakan akibat beban terpusat. 

Indikator Soal :  

Gaya reaksi 

1. ∑H = 0; 2. ∑MA = 0; 3. ∑V = 0; 4. ∑V = 0. 

Bidang Momen 
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5. Daerah A-C; 6. Daerah C-D; 7. Daerah D-B 

Gaya Lintang; 

8. Daerah A-C; 9. Daerah C-D; 10. Daerah D-B. 

Perhitungan Skor 

Kisi- kisi soal 

Jenis Soal : Tes Tulis Uraian 

Poin : 10 poin tiap nomor 

Cara menghitung: 

(Total 100 poin/10 = 10 ) 

Kriteria Penilaian : 

 Apabila skor rata-rata 0,00 – 7,4 maka tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

 Apabila skor rata-rata 7,5 – 10 maka memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

4.   Refleksi (siklus I) 

Refleksi dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai, refleksi dilakukan 

untuk mengevaluasi indikator ketercapaian yang meliputi: 

1) Proses mengajar guru, penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila 

memenuhi syarat: proses mengajar guru mulai dari perencanaan dan 

pelaksanaan memiliki karakteristik baik hingga sangat baik. 

2) Situasi kegiatan belajar mengajar, penelitian tindakan kelas ini berhasil 

apabila memenuhi syarat: Sebagian besar (70% dari siswa) bertanya tentang 

materi pelajaran pada hari itu. 

3) Keaktifan Siswa, penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila memenuhi 

syarat: Sebagian besar (70% dari siswa) aktif dalam mengerjakan soal tes 

dan Sebagian besar (70% dari siswa) mampu berdiskusi aktif dalam 

kelompok untuk mengerjakan soal tes. 

4) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes, penelitian tindakan kelas ini 

berhasil apabila memenuhi syarat: sebagian besar (75% dari siswa) mampu 
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menjawab soal tes dengan nilai di atas syarat ketuntasan dan penyelesaian 

tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. 

Siklus II 

1. Perencanaan (siklus II) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

pertama, apabila pada refleksi siklus pertama masih banyak mengalami 

kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada 

sebelumnya. 

a. Peneliti melakukan analisis terhadap Silabus Mekanika Teknik untuk 

mengetahui kompetensi dasar untuk membuat RPP yang akan disampaikan 

kepada siswa dengan menggunakan multimedia interaktif pada saat proses 

belajar mengajar. 

b. Membuat rencana pembelajaran Mekanika Teknik dengan menggunakan 

multimedia interaktif. 

c. Membuat dan mempersiapkan multimedia interaktif yang akan digunakan 

pada saat pembelajaran Mekanika teknik. 

d. Membuat lembar kerja siswa. 

e. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 

f. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 



63 
 

 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya    di 

sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung 

Kompetensi Dasar  

a. Afektif  

4.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan diskusi. 

4.4 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan pada bidang penyediaan kebutuhan akan ilmu bangunan sebagai 

cerminan kehidupan dan pergaulan di bermasyarakat.  

b. Kognitif  

1.5 Menganalisis konstruksi balok sederhana (sendi dan rol).  

4.5 Menghitung konstruksi balok sederhana (sendi dan rol). 

Indikator 

  1.    Afektif 

a. Menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran. (poin KD 

2.1.1). 

b. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap materi yang disampaikan. 

(poin KD 2.1.2). 

c. Menunjukkan sikap kritis dalam proses pembelajaran. (poin KD 2.1.3). 

d. Mengoptimalkan potensi pengembangan individu dalam proses 
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pembelajaran. (poin KD 2.2.1). 

e. Menunjukkan rasa toleransi dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. (poin KD 2.2.2). 

2.  Kognitif 

a. Menentukan besar dan arah reaksi-reaksi perletakan pada balok Gerber 

akibat beban terpusat dan beban merata.  

b. Menganalisis besar momen lentur dan gaya lintang yang bekerja pada 

setiap potongan pada balok Gerber akibat beban terpusat dan beban 

merata. Menganalisis besar gaya Mx dan Mmax pada balok Gerber.  

c. Kemampuan menggambar grafik gaya momen dan bidang lintang pada 

soal balok Gerber.  

Tujuan Pembelajaran 

1. Afektif 

a. Siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran. 

(poin KD 2.1.1). 

b. Siswa mampu menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap materi yang 

disampaikan. (poin KD 2.1.2). 

c. Siswa mampu menunjukkan sikap kritis dalam proses pembelajaran. (poin 

KD 2.1.3). 

d. Siswa mampu mengoptimalkan potensi pengembangan individu dalam 

proses pembelajaran. (poin KD 2.2.1). 

e. Siswa mampu menunjukkan rasa toleransi dan kerja sama yang baik dalam 

pelaksanaan pembelajaran. (poin KD 2.2.2). 

2. Kognitif 

a. Siswa mampu menentukan besar dan arah reaksi-reaksi perletakan pada 

balok Gerber akibat beban terpusat dan beban merata.  

b. Siswa mampu menganalisis besar momen lentur dan gaya lintang yang 

bekerja pada setiap potongan pada balok Gerber akibat beban terpusat dan 

beban merata.  

c. Siswa mampu menggambar grafik gaya momen dan bidang lintang pada 

soal balok Gerber.  
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Materi Ajar  

Konsep, Prinsip dan Prosedur penyelesaian soal materi Balok Gerber. 

(Terlampir) 

2.  Pelaksanaan (siklus II) 

a. Membagi siswa dalam enam kelompok, untuk memudahkan proses 

pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

b. Menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif. 

c. Guru meminta siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Guru memberikan soal tes. 

e. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya untuk 

mengerjakan soal tes. 

f. Guru dan rekan melakukan pengamatan atau observasi ketika siswa 

mengerjakan soal. 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan ( 10 menit) 

1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran; 

2. Guru memeriksa kehadiran atau presensi siswa sebagai sikap disiplin; 

3. Guru menyiapkan media, alat dan sumber belajar. 

Kegiatan Inti (160 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi, dengan mereview materi pada pertemuan 

sebelumnya; 

2. Guru memberikan penegasan tentang pentingnya materi yang akan 

dipelajari; 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 

4. Guru menyajikan materi bahasan pada saat itu dengan menggunakan 

multimedia interaktif  yang terdiri dari materi pembelajaran, video, dan 



66 
 

 

games; 

5. Sisbwa diajak untuk terlibat aktif selama proses belajar mengajar; 

6. (Mengamati) Siswa mengamati materi yang disampaikan guru; 

7. (Menanya)  Siswa secara aktif bertanya apabila ada yang belum di mengerti, 

jika tidak ada yang bertanya, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada 

siswa; 

8. Setelah selesai menayangkan dan menjelaskan materi, Guru memberikan tes 

soal latihan serta membimbing siswa pada saat mengerjakan soal; 

9. (Mengeksplorasi) Siswa secara mandiri mencoba mengerjakan tes soal 

latihan berdasarkan dari buku sumber Mekanika Teknik. 

10. (Mengasosiasi) Siswa mampu menyelesaikan soal berdasarkan dari buku 

sumber dan bimbingan dari guru; 

11. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tes soal latihan; 

12. (Mengkomunikasikan) Lembar jawaban siswa merupakan bentuk 

komunikasi tertulis berdasarkan kemampuan berhitung siswas. 

Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi gambaran tentang materi pada pertemuan selanjutnya; 

2. Guru meminta siswa untuk merapikan kembali peralatan tulis dan perabot 

kelas; 

3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberi pesan untuk tetap 

belajar dan menutup pembelajaran dengan berdoa. 

1. Pengamatan (siklus II) 

Pengamatan dilakukan oleh pihak observer pada saat proses belajar mengajar, 

pengamatan yang dilakukan meliputi: 

a. Proses mengajar guru ( pengamatan dilakukan oleh observer dari pihak 

rekan mahasiswa atau guru mata pelajaran), 

b. Situasi kegiatan belajar mengajar. (pengamatan dilakukan oleh peneliti dan 

observer lain), 

c. Keaktifan Siswa. (pengamatan dilakukan oleh peneliti dan observer lain), 

d. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes. (pengamatan dilakukan oleh 
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peneliti). 

Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian Sikap (Afektif)  

Instrumen Penilaian  

Indikator :  

Pengamatan Sikap Siswa 

 Kehadiran     ( 1 poin ), Indikator    : Datang tepat waktu beberapa menit 

sebelum mata pelajaran dimulai. 

 Disiplin         ( 1 poin ), Indikator      : Tepat waktu pada saat 

mengumpulkan tugas. 

 Ingin Tahu     ( 1 poin), Indikator      : Aktif bertanya jika ada yang tidak 

dimengerti. 

 Kritis             ( 1 poin ), Indikator     : Mengerjakan soal dan tidak membuat 

keributan. 

 Individu         ( 1 poin ), Indikator     : Kemampuan mengerjakan soal secara 

mandiri. 

 Kerja sama    ( 1 poin ), Indikator     : Mampu mengajari teman yang belum 

mengerti. 

Perhitungan Skor  

Indikator setiap aspek: 

Pengamatan Sikap Siswa 

Cara menghitung: 

(Kehadiran + Disiplin + Ingin tahu + Kritis + Individu + Kerja sama / 1,5 = 4 ) 

Kriteria Penilaian : 

 Apabila skor rata-rata 0,00 – 1,00 maka nilai kurang (D) 

 Apabila skor rata-rata 1,01 – 2,00 maka nilai cukup (C) 

 Apabila skor rata-rata 2,01 – 3,00 maka nilai Baik (B) 

 Apabila skor rata-rata 3,01 – 4,00 maka nilai Sangat Baik (A) 

Penilaian Pengetahuan (Kognitif)  
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1. Instrumen Penilaian  

Balok Gerber 

Kompetensi Dasar :  

3.5 Menganalisis konstruksi balok sederhana (sendi dan rol).  

Indikator : 

a. Menentukan besar dan arah reaksi-reaksi perletakan pada balok Gerber akibat 

beban terpusat dan beban merata. 

b. Menghitung besar momen lentur, gaya lintang yang bekerja pada setiap 

potongan pada balok Gerber akibat beban terpusat dan  beban merata. 

c. Mengnalisis besar gaya Mx dan Mmax. 

d. Menggambar Grafik Gaya Momen Lentur dan Gaya Lintang   

Indikator Soal :  

Gaya reaksi 

1. ∑H = 0; 2. ∑MC = 0; 3. ∑V = 0; 4. ∑MA = 0; 5. ∑V = 0; 6. ∑V = 0 

Bidang Momen 

7. Daerah A-B; 8. Daerah B-S; 9. Daerah S-D; 10. Daerah D-C 

Gaya Lintang 

11. Daerah A-B; 12. Daerah B-S; 13. Daerah S-D; 14.  Daerah D-C 

Gaya Mx dan Mmax 

15. Letak Mx; 16. Letak Mmax; 17. Gaya Mmax 

Grafik 

18. Bidang Momen; 19. Gaya Lintang 

2. Perhitungan Skor 

Kisi- kisi soal 

Jenis Soal : Tes Tulis Uraian 

Poin : 10 poin tiap nomor 

Cara menghitung: 

(Total 100 poin/10 = 10 ) 

Kriteria Penilaian : 

 Apabila skor rata-rata 0,00 – 7,4 maka tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

 Apabila skor rata-rata 7,5 – 10 maka memenuhi Kriteria Ketuntasan 
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Minimal 

2. Refleksi (siklus II) 

Apabila pada siklus II masih banyak kekurangan, maka peneliti melakukan 

refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua yang telah dilaksanakan dan 

menyusun rencana (replaning) untuk siklus ketiga, beberapa hal yang di 

evaluasi meliputi: 

1) Proses mengajar guru, penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila 

memenuhi syarat: proses mengajar guru mulai dari perencanaan dan 

pelaksanaan memiliki karakteristik baik hingga sangat baik. 

2) Situasi kegiatan belajar mengajar, penelitian tindakan kelas ini berhasil 

apabila memenuhi syarat: Sebagian besar (70% dari siswa) bertanya tentang 

materi pelajaran pada hari itu. 

3) Keaktifan Siswa, penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila memenuhi 

syarat: Sebagian besar (70% dari siswa) aktif dalam mengerjakan soal tes 

dan Sebagian besar (70% dari siswa) mampu berdiskusi aktif dalam 

kelompok untuk mengerjakan soal tes. 

4) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes, penelitian tindakan kelas ini 

berhasil apabila memenuhi syarat: sebagian besar (75% dari siswa) mampu 

menjawab soal tes dengan nilai di atas syarat ketuntasan dan penyelesaian 

tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. 

Siklus III 

1. Perencanaan (siklus III) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

kedua. 

a. Peneliti melakukan analisis terhadap Silabus Mekanika Teknik untuk 

mengetahui kompetensi dasar untuk membuat RPP yang akan disampaikan 

kepada siswa dengan menggunakan multimedia interaktif pada saat proses 

belajar mengajar. 



70 
 

 

b. Membuat rencana pembelajaran Mekanika Teknik dengan menggunakan 

multimedia interaktif. 

c. Membuat dan mempersiapkan multimedia interaktif yang akan digunakan 

pada saat pembelajaran Mekanika teknik. 

d. Membuat lembar kerja siswa. 

e. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 

f. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya    di 

sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung 

Kompetensi Dasar  

1. Afektif  

4.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
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implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan diskusi. 

4.4 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan pada bidang penyediaan kebutuhan akan ilmu bangunan sebagai 

cerminan kehidupan dan pergaulan di bermasyarakat.  

2. Kognitif  

3.6 Menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana.  

4.6 Menggambar grafis konstruksi rangka statis tertentu dengan cara Cremona. 

Indikator 

1. Afektif 

a. Menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran. (poin KD 

2.1.1). 

b. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap materi yang disampaikan. (poin 

KD 2.1.2). 

c. Menunjukkan sikap kritis dalam proses pembelajaran. (poin KD 2.1.3). 

d. Mengoptimalkan potensi pengembangan individu dalam proses 

pembelajaran. (poin KD 2.2.1). 

e. Menunjukkan rasa toleransi dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. (poin KD 2.2.2). 

2. Kognitif 

3.6 Menganalisis besar gaya reaksi yang terjadi pada konstruksi rangka statis 

tertentu dengan menggunakan cara Ritter. 

4.6 Kemampuan menganalisis besar gaya reaksi yang terjadi pad konstruksi 

rangka statis tertentu dengan menggunakan cara Cremona. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Afektif 

 Siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran. 

(poin KD 2.1.1). 

 Siswa mampu menunjukkan sikap rasa ingin tahu terhadap materi yang 

disampaikan. (poin KD 2.1.2). 

 Siswa mampu menunjukkan sikap kritis dalam proses pembelajaran. (poin 

KD 2.1.3). 
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 Siswa mampu mengoptimalkan potensi pengembangan individu dalam 

proses pembelajaran. (poin KD 2.2.1). 

 Siswa mampu menunjukkan rasa toleransi dan kerja sama yang baik dalam 

pelaksanaan pembelajaran. (poin KD 2.2.2). 

 2. Kognitif 

3.6 Siswa mampu menganalisis besar gaya Mx dan Mmax pada balok Gerber. 

Siswa mampu menganalisis besar gaya reaksi yang terjadi pada konstruksi 

rangka statis tertentu dengan menggunakan cara Ritter.  

4.6 Siswa mampu menganalisis besar gaya reaksi yang terjadi pada konstruksi 

rangka statis tertentu dengan menggunakan cara Cremona. 

Materi Ajar  

Konsep, Prinsip dan Prosedur penyelesaian soalKonstruksi Rangka Statis 

Tertentu dengan menggunakan cara Ritter dan Cremona. (Terlampir) 

2. Pelaksanaan (siklus III) 

a. Membagi siswa dalam enam kelompok, untuk memudahkan proses 

pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

b. Menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif. 

c. Guru meminta siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Guru memberikan soal tes. 

e. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya untuk 

mengerjakan soal tes. 

f. Guru dan rekan melakukan pengamatan atau observasi ketika siswa 

mengerjakan soal.nya untuk mengerjakan soal tes. 

g. Guru dan rekan melakukan pengamatan atau observasi. 

Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan ( 10 menit) 
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1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran; 

2. Guru memeriksa kehadiran atau presensi siswa sebagai sikap disiplin; 

3. Guru menyiapkan media, alat dan sumber belajar. 

Kegiatan Inti (160 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi, dengan mereview materi pada pertemuan 

sebelumnya; 

2. Guru memberikan penegasan tentang pentingnya materi yang akan 

dipelajari; 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 

4. Guru menyajikan materi bahasan pada saat itu dengan menggunakan 

multimedia interaktif; 

5. Siswa diajak untuk terlibat aktif selama proses belajar mengajar; 

6. (Mengamati) Siswa mengamati materi yang disampaikan guru; 

7. (Menanya)  Siswa secara aktif bertanya apabila ada yang belum di mengerti, 

jika tidak ada yang bertanya, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada 

siswa; 

8. Guru memberikan tes soal latihan materi pada saat itu serta membimbing 

siswa pada saat mengerjakan soal; 

9. (Mengeksplorasi) Siswa secara mandiri mencoba mengerjakan tes soal 

latihan berdasarkan dari buku sumber Mekanika Teknik. 

10. (Mengasosiasi) Siswa mampu menyelesaikan soal berdasarkan dari buku 

sumber dan bimbingan dari guru; 

11. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tes soal latihan; 

12. (Mengkomunikasikan) Lembar jawaban siswa merupakan bentuk 

komunikasi tertulis berdasarkan kemampuan berhitung. 

Penutup (10 menit) 

1. Guru memberi gambaran tentang materi pada pertemuan selanjutnya; 

2. Guru meminta siswa untuk merapikan kembali peralatan tulis dan perabot 

kelas; 

3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberi pesan untuk tetap 

belajar dan menutup pembelajaran dengan berdoa. 
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3.  Pengamatan (siklus III) 

Pengamatan dilakukan oleh pihak observer pada saat proses belajar mengajar, 

pengamatan yang dilakukan meliputi: 

a. Proses mengajar guru ( pengamatan dilakukan oleh observer dari pihak 

rekan mahasiswa atau guru mata pelajaran), 

b. Situasi kegiatan belajar mengajar. (pengamatan dilakukan oleh peneliti dan 

observer lain), 

c. Keaktifan Siswa. (pengamatan dilakukan oleh peneliti dan observer lain), 

d. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes. (pengamatan dilakukan oleh 

peneliti). 

Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian Sikap (Afektif)  

Instrumen Penilaian  

Indikator :  

Pengamatan Sikap Siswa 

 Kehadiran     ( 1 poin ), Indikator    : Datang tepat waktu beberapa menit 

sebelum mata pelajaran dimulai. 

 Disiplin         ( 1 poin ), Indikator      : Tepat waktu pada saat 

mengumpulkan tugas. 

 Ingin Tahu     ( 1 poin), Indikator      : Aktif bertanya jika ada yang tidak 

dimengerti. 

 Kritis             ( 1 poin ), Indikator     : Mengerjakan soal dan tidak membuat 

keributan. 

 Individu         ( 1 poin ), Indikator     : Kemampuan mengerjakan soal secara 

mandiri. 

 Kerja sama    ( 1 poin ), Indikator     : Mampu mengajari teman yang belum 

mengerti. 

Perhitungan Skor  
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Indikator setiap aspek: 

Pengamatan Sikap Siswa 

Cara menghitung: 

(Kehadiran + Disiplin + Ingin tahu + Kritis + Individu + Kerja sama / 1,5 = 4 ) 

Kriteria Penilaian : 

 Apabila skor rata-rata 0,00 – 1,00 maka nilai kurang (D) 

 Apabila skor rata-rata 1,01 – 2,00 maka nilai cukup (C) 

 Apabila skor rata-rata 2,01 – 3,00 maka nilai Baik (B) 

 Apabila skor rata-rata 3,01 – 4,00 maka nilai Sangat Baik (A) 

Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

Instrumen Penilaian  

Konstruksi Rangka Statis Tertentu (Ritter & Cremona) 

Kompetensi Dasar : 

Menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana.  

Menghitung gaya batang pada konstruksi rangka sederhana.  

Indikator : 

Menghitung gaya batang pada konstruksi rangka sederhana.  

Menggambar grafis konstruksi rangka statis tertentu dengan cara Cremona. 

Indikator Soal : 

Gaya reaksi 

1. ∑H = 0; 2. ∑MA = 0; 3. ∑V = 0; 4. ∑V = 0 

Cara Ritter 

5.Batang D1 dan B1; 6. Batang T1 dan B2; 7. Batang B5 dan D2; 8. Batang T2 

dan B6; 9. Batang D3 dan B3; 10. Batang B4 dan T3; 11. Batang D4; 12. Tabel 

Ritter 

Cara Cremona 

1. Gambar Lukisan Kutub; 2. Gambar Grafik Gaya Cremona 

Perhitungan Skor 

Kisi- kisi soal 

Jenis Soal : Tes Tulis Uraian 
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Poin : 10 poin tiap nomor 

Cara menghitung: 

(Total 100 poin/10 = 10 ) 

Kriteria Penilaian : 

 Apabila skor rata-rata 0,00 – 7,4 maka tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

 Apabila skor rata-rata 7,5 – 10 maka memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

4. Refleksi (siklus III) 

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ketiga dan 

menganalisis serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran 

Mekanika Teknik dengan menggunakan multimedia interaktif dalam 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X TGB A di SMKN 1 

Majalengka. beberapa hal yang di evaluasi meliputi: 

1) Proses mengajar guru, penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila 

memenuhi syarat: proses mengajar guru mulai dari perencanaan dan 

pelaksanaan memiliki karakteristik baik hingga sangat baik. 

2) Situasi kegiatan belajar mengajar, penelitian tindakan kelas ini berhasil 

apabila memenuhi syarat: Sebagian besar (70% dari siswa) bertanya tentang 

materi pelajaran pada hari itu. 

3) Keaktifan Siswa, penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila memenuhi 

syarat: Sebagian besar (70% dari siswa) aktif dalam mengerjakan soal tes 

dan Sebagian besar (70% dari siswa) mampu berdiskusi aktif dalam 

kelompok untuk mengerjakan soal tes. 

4) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tes, penelitian tindakan kelas ini 

berhasil apabila memenuhi syarat: sebagian besar (75% dari siswa) mampu 

menjawab soal tes dengan nilai di atas syarat ketuntasan dan penyelesaian 

tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. 

(Sumber: Pribadi (2017),  Skenario Penelitian Tindakan Kelas)
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