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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Desain Penelitian 

 Desain Penelitian yang digunakan adalah desain penelitian classroom 

action research atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana dampak metode 

reinforcement learning digunakan dalam meningkatkan keterampilan siswa 

dalam mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak.  

Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan yaitu dengan model spiral dari 

Kemmis dan Taggart. Langkah yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan yaitu menentukan masalah dan 

penyebabnya, dengan melakukan wawancara kepada siswa. Kemudian 

dilanjutkan dengan observasi ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Persiapan yang dimaksud terdiri dari  

a) Melakukan sinkronisasi persepsi antara peneliti dan para  

kolaborator, 

b) Persiapan teknis (memperbanyak Term of Reference), 

c) Penyusunan langkah-langkah pembelajaran, 

d) Pembuatan RPP, pedoman penilaian, dan instrumen observasi 

2. Siklus Tindakan (Alur Penelitian) 

Penelitian tindakan kelas ini dikenal dengan beberapa model, salah 

satunya yaitu model siklus yaitu model penelitian dengan satu putaran 

kegiatan yang meliputi perencanaan (plan), tindakan (act), observasi 

(observe), dan refleksi (reflect). Hasil dari akhir siklus (refleksi) 

selanjutnya akan dilakukan perbaikan untuk perencanaan pada siklus 

selanjutnya (reversed plan). Model tersebut adalah model spiral dari 

Kemmis dan Taggart yang digambarkan sebagai berikut.  

 



33 
 

Muhammad Faishal Husen, 2017 
PENGGUNAAN METODE REINFORCEMENT LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
SISWA DI SMK NEGERI 1 SUMEDANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan beberapa siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari satu konsep pembelajaran yang terdiri atas sebagai berikut. 

a. Plan (Perencanaan) 

Kegiatan plan merupakan kegiatan awal dari suatu siklus 

dalam penelitian tindakan kelas. Dalam plan ini, peneliti membuat 

suatu rencana yang akan digunakan pada saat kegiatan di kelas. 

Kegiatan plan yang akan dilakukan dijelaskan dengan tabel 3.1  

Siklus Kegiatan Instrumen 

Siklus 1 

Persiapan 

 Peneliti menyamakan 

persepsi dan berdiskusi 

kepada kolaborator untuk 

mengidentifikasi dan memilih 

permasalahan yang akan 

diteliti terkait mata pelajaran 

Menggambar dengan 

Perangkat Lunak. 

Permasalahan yang diteliti 

merupakan rumusan masalah 

dari penelitian ini yang 

meliputi: 

 Siswa masih belum bisa 

eksplorasi dalam 

menggunakan tombol-

tombol perintah perangkat 

lunak AutoCAD. 

 Siswa masih belum mahir 

Lembar 

pengamatan 

Dokumentasi foto 

Catatan lapangan 

Gambar 3.1 Model spiral dari Kemmis dan Taggart (1988) 

Sumber: Munir (2010) dengan modifikasi peneliti 
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dalam menggunakan cara 

yang efektif dalam 

penggambaran pada  

perangkat lunak AutoCAD. 

 Siswa jarang 

menyelesaikan tugas tepat 

waktu yang ditentukan. 

 Merancang alternatif 

pemecahan masalah dalam 

mata pelajaran Menggambar 

dengan Perangkat Lunak 

menggunakan AutoCAD. 

pemecahan masalah yang 

akan dilakukan yaitu: 

 Memberikan materi 

dengan cara melakukan 

beberapa langkah cara 

penyelesaian, kemudian 

siswa berekplorasi dalam 

menentukan suatu cara 

penyelesaian. 

 Memberikan Apresiasi 

dan penguatan dalam 

menentukan cara yang 

efektif. 

 Memberikan penguatan 

untuk terus mencari cara 

yang efektif. 

 Menyusun materi dan tugas 

siswa yang akan disampaikan 

pada siklus 1 

 Merancang skenario atau 

prosedur tindakan dengan 

menggunakan metode 

reinforcement learning (lihat 

tabel 3.4). 

 

Tindakan 

 Guru memberikan materi 

secara demonstrasi kepada 

siswa. 

 Siswa mengerjakan tugas 2 

dengan melakukan prinsip 

reinforcement learning 

Siklus 2 Persiapan 

 Merancang alternatif 

pemecahan masalah yang 

Lembar 

pengamatan 

Dokumentasi foto 
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terjadi pada siklus 1 

 Menyusun materi dan tugas 

siswa yang akan disampaikan 

pada siklus 2 

 Merancang skenario atau 

prosedur tindakan dengan 

menggunakan metode 

reinforcement learning (lihat 

tabel 3.4). 

 

Tindakan 

 Guru memberikan materi 

secara demonstrasi kepada 

siswa 

 Siswa mengerjakan tugas 2 

dengan melakukan prinsip 

reinforcement learning. 

Catatan lapangan 

Siklus 3 Persiapan 

 Merancang alternatif 

pemecahan masalah yang 

terjadi pada siklus 2 

 Menyusun materi dan tugas 

siswa yang akan disampaikan 

pada siklus 3 

 Merancang skenario atau 

prosedur tindakan dengan 

menggunakan metode 

reinforcement learning (lihat 

tabel 3.4). 

 

Tindakan 

 Guru memberikan materi 

secara demonstrasi kepada 

siswa. 

 Siswa mengerjakan tugas 3 

dengan melakukan prinsip 

reinforcement learning. 

Lembar 

pengamatan 

Dokumentasi foto 

Catatan lapangan 

 

 

b. Action (Tindakan) 

Kegiatan acting merupakan bentuk pelaksanaan dari skenario 

yang telah dirancang sebelumnya, lalu dilakukan oleh pengajar 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Perencanaan tindakan 

dalam Penelitian Tindak Kelas ini meliputi 3 siklus. Pada ketiga 

Tabel 3.1. Tabel Plan/Rencana Penelitian Tindakan Kelas 
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siklus tersebut, pengajar melakukan prinsip-prinsip reinforcement 

learning. Pengajar memberikan materi terkait mata pelajaran 

Menggambar dengan Perangkat Lunak, lalu siswa diberikan tugas 

terkait materi tersebut. Setelah diberi tugas tersebut, siswa mulai 

mencari dan melakukan beberapa cara yang dianggap efektif dalam 

mengerjakan tugas. Siswa yang mampu mengerjakan tugas dengan 

cara-cara yang efektif akan diberi apresiasi oleh pengajar. Setelah 

itu, pengajar melakukan refleksi dan evaluasi terhadap siswa. 

c. Observation (Observasi) 

Kegiatan ini meliputi pengamatan proses dan hasil 

pembelajaran serta perkembangan atau perubahan-perubahan yang 

dilakukan pengajar dan siswa. Peneliti melakukan observasi pada 

proses KBM, lalu mencatat dan mendokumentasikan hasil 

pengamatan. 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada keterampilan 

siswa dalam mengerjakan tugas. Hal yang diamati oleh peneliti saat 

proses pembelajaran adalah perubahan perilaku dan cara 

menentukan siswa dalam menggunakan cara yang efektif saat 

proses pengerjaan tugas siswa.   

d. Reflection (Refleksi) 

Pada kegiatan refleksi, peneliti melakukan analisis 

terhadap data-data yang dikumpulkan melalui pengamatan. Kriteria 

dari keberhasilan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan 

siswa dalam mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak. 

Indikator pada penelitian ini terlihat dari keterampilan siswa untuk 

menemukan cara yang efektif dalam menggambar dengan perangkat 

lunak. Pada siklus selanjutnya, akan dilakukan perbaikan terhadap 

rencana pembelajaran selanjutnya.  

 

3.2.Partisipan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 

Sumedang yang berlokasi di Jl. Mayor Abdurakhman No. 209, Kecamatan 
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Tabel 3.3 Informasi Jumlah Siswa 

Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Adapun jadwal penelitian yang 

dilaksanakan pada bulan November-Desember 2016 yang akan dipaparkan 

pada tabel 3.2. 

 

Siklus Hari, Tanggal Kegiatan 

Siklus 1 Jumat, 18 November 2016 

Siklus 2 Jumat, 25 November 2016 

Siklus 3 Jumat, 2 Desember 2016 

  

 

3.3.Populasi dan Sampel 

Populasi yang diambil adalah siswa-siswi kelas XI Teknik Gambar 

Bangunan SMKN 1 Sumedang. Sedangkan, Sampel yang digunakan adalah 

siswa-siswi kelas XI Teknik Gambar Bangunan-3 SMKN 1 Sumedang yang 

mengikuti mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak, kelas 

tersebut berjumlah 39 orang. Akan tetapi, sekitar 15 siswa memiliki kehadiran 

yang kurang sehingga sampel yang digunakan hanya sekitar 24 orang. 

Berdasarkan kondisi di kelas, peneliti menemukan data-data sebagai berikut. 

Informasi 

Jumlah Siswa 24 

Rasio Gender (L:P) 19:5 

 

3.4.Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, siklus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siklus pendek. Hal ini berarti bahwa 

dalam penelitian ini, satu siklus terdiri dari satu pertemuan. Pada praktik 

pembelajaran menggunakan metode reinforcement learning (RL) 

dikombinasikan kedalam 3 (tiga) siklus dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2. Tabel Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 
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Secara proses yang telah dilakukan, siklus pertama merupakan siklus 

awal dari tindakan yang berkombinasi dengan persiapan pratindakan. Hal ini 

disebabkan oleh terbatasnya waktu kegiatan belajar-mengajar yang hanya 

memiliki waktu 3 pertemuan sebelum dilaksanakannya ujian akhir semester. 

Metode reinforcement learning ini digunakan dari siklus pertama sampai 

dengan siklus selanjutnya, merupakan proses perubahan dalam mencapai hasil 

optimal yang ditargetkan oleh peneliti. Hasil optimal yang dimaksudkan oleh 

peneliti adalah meningkatnya keterampilan siswa dalam mata pelajaran 

menggambar dengan perangkat lunak. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggabungkan antara metode reinforcement learning ke dalam wilayah 

penelitian tindak kelas. 

Unsur Reinforcement 

Learning 

 

Plan/ Rencana 

Policy 1. Memberikan habit recovery untuk mata 

pelajaran Menggambar dengan 

Perangkat Lunak kepada siswa 

2. Memberikan kesan bahwa mata 

pelajaran Menggambar dengan 

Perangkat Lunak itu penting dan 

menyenangkan 

Reward Function 1. Melakukan apresiasi terhadap siswa 

yang mampu menentukan cara yang 

efektif dalam menggambar gambar 

kerja dengan baik 

2. Memberi kesempatan bagi siswa untuk 

mengajari teman yang lain  

Value Function Value diberikan sesuai hasil dari pekerjaan 

siswa (hasil gambar). 

Model of Environment Melakukan pemetaan dari kelas agar 

terbentuk model of environment 

Gambar 3. Bagan Siklus Pelaksanaan Penelitian 

Sumber: Munir (2010) dengan modifikasi peneliti 
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Dalam penelitian ini dilakukan serangkaian siklus penelitian, total 

siklus yang dipersiapkan oleh peneliti adalah sebanyak 3 siklus. Adapun 

perencanaan prosedur dalam penelitian tindakan kelas yang akan dijelaskan 

pada tabel 3.4. 

Siklus Kegiatan 

Indikator 

S
ik

lu
s 

1
 

P
la

n
 

1. Guru mulai memberikan materi berupa 

perintah-perintah dasar pada perangkat 

lunak AutoCAD 

2. Guru memberikan beberapa langkah-

langkah penggambaran denah secara 

demonstrasi dari yang tersulit hingga 

yang paling mudah/praktis 

3. Guru memberikan TOR tugas 1 kepada 

siswa 

Siswa dapat memahami 

perintah-perintah dasar dalam 

penggambaran dan mampu 

menerapkan dalam 

penggambaran denah 

A
ct

 Melakukan tindakan sesuai dengan yang 

telah direncanakan 

Siswa mampu menemukan 

cara-cara yang efektif dalam 

penggambaran denah 

O
b
se

rv
e 1. Melakukakan observasi memakai 

format observasi 

2. Menilai hasil tindakan menggunakan 

format 

Guru dan peneliti dapat 

menemukan tingkat 

keterampilan siswa dalam 

penggambaran 

R
ef

le
ct

 

1. Melakukan evaluasi tindakan siklus 1 

yang telah dilakukan, meliputi evaluasi 

mutu dan durasi waktu dari setiap 

macam tindakan 

2. Melakukan pertemuan antara peneliti 

dan kolaborator untuk membahas hasil 

evaluasi terkait skenario pembelajaran 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan 

untuk siklus selanjutnya 

Mampu melakukan refleksi 

sebagai bahan perbaikan 

untuk siklus berikutnya, 

terutama dalam peningkatan 

keterampilan siswa 

Tabel 3.4. Tabel Plan/Rencana Penelitian menggunakan 

unsur Reinforcement Learning 
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S
ik

lu
s 

2
 

P
la

n
 

1. Guru mulai memberikan materi berupa 

Perintah memodifikasi gambar 2 

dimensi yang terdapat pada  perangkat 

lunak AutoCAD 

2. Guru memberikan beberapa langkah-

langkah penggambaran denah secara 

demonstrasi dari yang tersulit hingga 

yang paling mudah/praktis. Hal ini 

berdasarkan pada materi perintah 

modifikasi yang telah diajarkan 

sebelumnya 

3. Guru memberikan beberapa solusi dari 

masalah-masalah yang dialami pada 

siklus 1 

4. Guru memberikan TOR tugas 2 kepada 

siswa 

Siswa mampu  memodifikasi 

gambar dengan perangkat lunak 

AutoCAD dalam penggambaran 

A
ct

 Melakukan tindakan sesuai dengan yang 

telah direncanakan 

Siswa mampu menemukan 

cara-cara yang efektif dalam 

penggambaran denah 

O
b
se

rv
e 

1. Melakukakan observasi memakai 

format observasi 

2. Menilai hasil tindakan menggunakan 

format 

Guru dan peneliti dapat 

menemukan tingkat 

keterampilan siswa dalam 

penggambaran 

R
ef

le
ct

 

1. Melakukan evaluasi tindakan siklus 2 

yang telah dilakukan, meliputi evaluasi 

mutu dan durasi waktu dari setiap 

macam tindakan 

2. Melakukan pertemuan antara peneliti 

dan kolaborator untuk membahas hasil 

evaluasi terkait skenario pembelajaran 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan 

untuk siklus selanjutnya 

Mampu melakukan refleksi 

sebagai bahan perbaikan 

untuk siklus berikutnya, 

terutama dalam peningkatan 

keterampilan siswa 

S
ik

lu
s 

3
 

P
la

n
 

1. Guru mulai memberikan materi berupa 

Penggunaan Fasilitas penggambaran 

pada gambar kerja pada perangkat 

lunak AutoCAD 

2. Guru memberikan beberapa langkah-

langkah penggambaran denah secara 

demonstrasi dari yang tersulit hingga 

yang paling mudah/praktis. Hal ini 

berdasarkan pada materi perintah yang 

telah diajarkan sebelumnya 

3. Guru memberikan beberapa solusi dari 

masalah-masalah yang dialami pada 

siklus 2 

4. Guru memberikan TOR tugas 2 kepada 

siswa 

Siswa mampu menyampaikan 

hasil konseptualisasi tentang 

penggunaan fasilitas 

penggambaran gambar kerja 
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Tabel 3.5 Tabel Rencana/Plan prosedur tiap siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

3.5.Mekanisme Reinforcement Learning 

Dalam penelitian tindakan ini, adapun mekanisme metode 

reinforcement learning dalam pembelajaran, diantaranya: 

a. Policy : siswa menentukan tindakan yang dilakukan dalam 

menjalankan tugas yang diberikan. 

b. Reward function : memberikan penilaian terhadap tindakan yang 

dilakukan siswa dan hasil dari pengerjaan tugas yang telah 

dilaksanakan. 

c. Value function : memberikan penilaian akhir terhadap tugas-tugas 

yang telah dilaksanakan oleh siswa sebagai hasil proses interaksi. 

d. Model of environment : merencanakan behavior yang harus 

dilakukan siswa untuk mengerjakan tugas secara tepat saat 

mengerjakan tugas gambar di waktu yang akan datang. 

 

3.6.Teknik Pengumpulan Data / Instrumen 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas: 

a. Observasi Partisipan 

A
ct

 Melakukan tindakan sesuai dengan yang 

telah direncanakan 

Siswa mampu menemukan 

cara-cara yang efektif dalam 

penggambaran denah 

O
b
se

rv
e 1. Melakukakan observasi memakai 

format observasi 

2. Menilai hasil tindakan menggunakan 

format 

Guru dan peneliti dapat 

menemukan tingkat 

keterampilan siswa dalam 

penggambaran 

R
ef

le
ct

 

1. Melakukan evaluasi tindakan siklus 3 

yang telah dilakukan, meliputi evaluasi 

mutu dan durasi waktu dari setiap 

macam tindakan 

2. Melakukan pertemuan antara peneliti 

dan kolaborator untuk membahas hasil 

evaluasi terkait skenario pembelajaran. 
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Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung 

pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran 

Menggambar dengan Perangkat Lunak. Dalam observasi tersebut 

peneliti terlibat dengan kegiatan belajar mengajar siswa yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Pada penelitian ini, pelaksana observasi adalah guru yang dijadikan 

mitra dalam penelitian sebagai observer dan peneliti sebagai 

pelaksana dalam tindakan. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui apa 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

b. Tes Keterampilan  

Tes keterampilan ini dilakukan setelah diberikannya materi 

kepada siswa pada setiap siklus. Tes ini bertujuan untuk mengukur 

tingkat keterampilan siswa dalam menggambar dengan perangkat 

lunak. Tes yang digunakan berupa Term of Reference (TOR) 

menggambar denah rumah tinggal 1 lantai (terlampir). TOR ini 

sebelumnya telah melakukan validasi melalui expert judgement oleh 

guru pengampu mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat 

Lunak 

 

3.7.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data 

perilaku siswa dalam pembelajaran, sedangkan data kuantitatif adalah nilai 

hasil gambar dan tes sebelum maupun sesudah penggunaan metode. 

Data kualitatif di dapat dengan cara reduksi data yaitu proses 

penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi data, pemfokusan, dan 

pengabstrakan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam 

melakukan analisis data, data yang digunakan berasal dari catatan hasil 

pengamatan dan catatan lapangan. Catatan-catatan yang diambil 

menggambarkan peningkatan proses pembelajaran sebelum diberi tindakan 
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dan sesudah diberi tindakan.  Analisis kualitatif data akan dilakukan melalui 4 

tahap yang terdiri sebagai berikut. 

1. Tahap pertama, data yang terkumpul dari instrumen catatan 

lapangan, catatan hasil kegiatan, dan dokumentasi foto 

dikelompokan menurut pokok permasalahan yang sejenis. 

2. Tahap kedua, data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif 

3. Tahap ketiga, data tersebut disajikan dalam diagram atau tabel. 

4. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dari data yang sudah 

dikelompokkan. 

Sedangkan data kuantitatif didapat dari hasil tes siswa,  analisis 

kuantitatif data akan dilakukan melalui tahap-tahap yang terdiri sebagai 

berikut. 

1. Tahap pertama, data yang terkumpul merupakan dari hasil tes yang 

dilakukan setelah siklus selesai. 

2. Tahap kedua, data tersebut disajikan secara deskriptif kuantitatif. 

3. Tahap ketiga, data tersebut disajikan dalam diagram atau tabel. 

4. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dari data yang sudah 

dikelompokkan. 

 

3.8.Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Dalam kegiatan penelitian tindak kelas yang terdiri dari beberapa 

siklus, keberhasilan dalam suatu siklus dapat tercapai apabila sesuai dengan 

acuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, suatu siklus harus 

mempunyai kriteria keberhasilan tindakan agar dapat masuk ke siklus 

selanjutnya. Kriteria keberhasilan tindakan digunakan sebagai pedoman dalam 

analisis data pada setiap siklus dan menjadi bahan penyusunan perbaikan 

tindakan untuk siklus berikutnya sesuai dengan perubahan yang diharapkan. 

3.8.1. Keterampilan Sikap 

Pada penelitian ini, keterampilan sikap menjadi awal terbentuknya 

suatu perilaku dalam menggambar dengan perangkat lunak. Apabila hasil 

dari pelaksanaan pembelajaran berada dalam kategori yang diinginkan 

dan selalu meningkat di siklus-siklus selanjutnya, maka penelitian 
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Tabel 3.6 Kriteria Observasi Keterampilan  sikap siswa 

Tabel 3.7 Indeks Peningkatan Minimum per Siklus 

tersebut dapat dikatakan berhasil. Adapun kriteria dari keterampilan sikap 

yang diharapkan timbul pada pembelajaran reinforcement learning ini. 

Persiapan Membaca Jobsheet 

Proses Mampu melakukan pengamatan dan penyelidikan 

Mengecek kebenaran, kerapian, komposisi, dan 

kelengkapan gambar 

Inkuiri dan mencari cara efisien menyelesaikan 

job 

Melakukan eksplorasi 

Mendapatkan personal tutorial 

Menyelesaikan job tepat waktu 

 

3.8.2. Keterampilan Menggambar 

Pada penelitian ini, keterampilan gambar menjadi hal yang paling 

utama dalam penilaian. Apabila hasil dari pelaksanaan pembelajaran 

berada dalam kategori yang diinginkan dan selalu meningkat di siklus-

siklus selanjutnya, maka penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil. 

Adapun indeks peningkatan minimum pada setiap siklus pada tabel 

berikut. 

No Siklus Indeks Peningkatan Minimum per Siklus 

1 Siklus 1  70 

2 Siklus 2  A + 5.00 = 75 

3 Siklus 3 B + 5.00 = 80 

 Keterangan:  

 A = Siklus 1  

 B = Siklus 2  

 

Pada penelitian ini, peneliti menentukan nilai yang harus dicapai 

agar dapat masuk ke siklus selanjutnya dengan mamberikan peningkatan 

sebesar 5.00 poin dalam skala 5-100. Penelitian ini akan berakhir pada 

siklus 3 jika telah mencapai rata-rata kelas 80 atau kategori “baik”. 

Dengan kata lain, penelitian ini sangat bergantung pada keberhasilan tiap 

siklus dalam mencapai target nilai yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan, untuk kriteria penilaian kemampuan hasil gambar teknik 

dapat ditentukan dari dua kriteria penilaian, diantaranya kriteria 
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Tabel 3.8 Tabel Kriteria penilaian proses Menggambar dengan Perangkat 

Lunak (MPL) 

keterampilan menggambar dan kriteria penilaian gambar yang disajikan 

pada tabel 3.8 dan tabel 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kriteria keterampilan menggambar yang disajikan pada tabel 

3.8, penilaian dilakukan pada saat proses penggambaran. Penilaian dilihat 

dari cara dan langkah menggambar siswa dalam menggambar denah 

menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Kriteria tersebut dibuat 

berdasarkan beberapa perintah dalam menggambar suatu komponen 

denah dari perintah yang mendasar hingga langkah yang efektif. Hal ini 

dikarenakan suatu komponen denah memiliki cara dengan perintah 

tertentu menggunakan AutoCAD. Efektivitas suatu perintah dalam 

langkah menggambar sangat berpengaruh pada penilaian. 

No. Kriteria Penilaian 

Menggambar dengan 

Perangkat Lunak (MPL) 

Detail yang dinilai Nilai 

max 

 Mampu membuat as, dinding, 

kolom, kusen 

 25 

1 
Mampu membuat denah di 

Auto CAD dengan komponen 

gambar kerja denah 

Mampu membuat Nama 

dan SkalaGambar    
10 

2 Mampu membuat Arah 

Utara    
5 

No

Kriteria Keterampilan 

Menggambar dengan 

Perangkat Lunak (MPL)

Perintah Penggambaran Nilai

Menggunakan perintah line 5

Menggunakan perintah polyline 15

Menggunakan perintah rectangle 25

Menggunakan perintah multiline 5

Menggunakan perintah rectangle 20

Menggunakan perintah Copy  as 

denah 30

Menggunakan perintah Polyline 5

Menggunakan perintah Rectangle 15

Menggunakan perintah line 5

Menggunakan perintah polyline 20

Menggunakan perintah rectangle 30

1

2

3

4

Menggambar As Denah

Menggambar Dinding Denah

Menggambar Kolom

Menggambar Kusen
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A = Skor Penilaian Keterampilan proses Menggambar 

B = Skor Penilaian Produk Gambar 

Tabel 3.9 Tabel Kriteria Penilaian Produk Menggambar dengan Perangkat 

Lunak (MPL) 

 

 

P

a

d

a

 

k

r

i

t

eria keterampilan menggambar yang disajikan pada tabel 3.9, penilaian 

dilakukan setelah penggambaran selesai. Penilaian dilihat dari 

kelengkapan komponen gambar denah siswa menggunakan perangkat 

lunak AutoCAD. 

Skor yang dihasilkan dari hasil tugas siswa dalam menggambar 

denah dihitung menggunakan rumus seperti berikut. 

             ∑      

             ∑      

                                      

 

 

 

S

e

lain ketuntasan KKM, ketuntasan siswa dalam menyelesaikan gambar 

pun dilihat sebagai bahan analisis tercapainya tujuan peningkatan 

keterampilan gambar. Akan tetapi KKM dari nilai rata-rata kelas tetap 

sangat menentukan kriteria untuk dapat masuk ke siklus selanjutnya. 

3.9.Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1. Validitas Penelitian 

3 Mampu membuat 

Keterangan ruang   
10 

4 Mampu membuat Tanda 

letak entrance     
5 

5 Mampu membuat Ukuran 

ruang    
15 

6 Mampu membuat Notasi 

dinding, kolom, denah, 

trasram, vegetasi, grid as, 

pola lantai 

20 

7 Mampu membuat Garis 

Atap     
5 

8 Mampu membuat Garis 

potongan   
5 

Total  100 

Sumber: penilaian kompetensi keterampilan 2013 (http:// 

academia.edu.documents/32163199/penilaian_kompetensi_

ketrampilan.docx) yang dimodifikasi oleh peneliti 
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Adapun validitas yang digunakan dalam penelitian tindakan ini, 

diantaranya validitas expert judgement. Validitas expert judgement pada 

penelitian ini dicapai dengan cara menelaah poin-poin dalam kelengkapan 

pada TOR sebagai instrumen keterampilan menggambar. Pada penelitian 

ini Validitas expert judgement dilakukan oleh guru pengampu sebagai 

ahli dalam mata pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak. 

3.9.2. Reliabilitas 

Tingkat reliabilitas dalam penelitian tindakan ini didasarkan pada 

kontekstual atau situasional. Peneliti menyajikan data asli yang sesuai 

dengan pengamatan lapangan. Data tersebut seperti observasi, nilai, dan 

catatan lapangan. Reliabilitas data dilakukan dengan diskusi untuk 

mengkritisi semua hasil yang diperoleh dengan tujuan meminimalkan 

subjektifitas. 


