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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2017), penelitian 

kuantitatif dikenal juga sebagai metode scientific/ilmiah karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, 

rasional, dan sistematis, di mana data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Quasi-Experimental Design 

dengan jenis penelitian Two-Group Posttest Only. Penelitian Two-Group 

Posttest Only dilakukan dengan memberikan perlakuan berbeda pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok kontrol, siswa 

diajarkan menggunakan model pembelajaran ekspositori, sedangkan pada 

kelompok eksperimen, siswa diajarkan menggunakan model pembelajaran 

Project-Based Learning. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan 

masing-masing sampel sebuah posttest yang sudah melalui proses validasi. 

Tabel 3.1 Tabel Desain Penelitian Two-Group Posttest Only 

Kelompok Perlakuan Posttest 

Kelas Eksperimen X O1 

Kelas Kontrol - O2 

(Sumber: Mulyatiningsih, 2014:87) 

Keterangan: 

X = perlakuan berupa penerapan model PjBL pada kelas eksperimen 

O1 = kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen 

O2 = kemampuan pemecahan masalah kelompok kontrol 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 9 Garut yang beralamat di 

Jalan Raya Bayongbong KM.07 RT 01/RW 01, Desa Panembong, 

Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan tanggal 17 Mei 2019 s.d. 22 Mei 2019 pada 

semester genap tahun pelajaran 2018/2019. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian merupakan siswa kelas XI DPIB SMK Negeri 9 Garut 

pada mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung. Teknik penentuan sampel 

dilakukan melalui teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Teknik ini 

dipilih karena sasaran sampel yang diteliti memiliki karakteristik yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti (Mulyatiningsih, 2014). Teknik sampling ini juga 

sangat cocok digunakan untuk jenis penelitian tindakan kelas seperti yang 

peneliti lakukan pada penelitian ini.  

Tabel 3.2 Tabel Sampel Penelitian 

Kelompok Kelas Jumlah Siswa 

Eksperimen XI DPIB 2 18 

Kontrol XI DPIB 1 19 

Jumlah Sampel 37 

(Sumber: Analisis Pribadi, 2019) 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Menurut Mulyatiningsih (2014), variabel adalah karakteristik yang 

melekat pada diri subjek yang diukur. Oleh karena itu, variabel penelitian pada 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata 

pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam langkah-langkah pelaksanaan penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2019) 

Keterangan bagan prosedur penelitian: 

1) Tahap Persiapan Penelitian 

a. Observasi untuk menentukan masalah pada pembelajaran di sekolah; 

b. Merancang penelitian; 

c. Studi literatur; 

d. Pembuatan instrumen, media pembelajaran, dan bahan ajar; 

e. Proses validasi instrumen. 

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap Pra-Persiapan 

Penelitian 

1) Survey pendahuluan 

untuk mendapatkan 

data; 

2) Observasi untuk 

menentukan masalah 

pada pembelajaran di 

SMKN 9 Garut; 

3) Studi literatur. 

Tahap Persiapan 

Penelitian 

1) Merancang penelitian; 

2) Membuat instrumen 

penelitian; 

3) Validasi instrumen 

penelitian. 

Tahap Pelaksanaan 

Penelitian 

Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran 

Ekspositori 

Posttest 

Kelas Eksperimen 

Model Pembelajaran 

Project-Based Learning 

Posttest 

Mengolah dan menganalisis data penelitian 

Pembahasan penelitian 

Penarikan kesimpulan penelitian 

Penyelesaian laporan 
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a. Menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen; 

b. Treatment (pemberian perlakuan) pada kelas eksperimen; 

c. Posttest (tes akhir) untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

3) Tahap Penyelesaian Penelitian 

a. Mengolah dan menganalisis data penelitian; 

b. Pembahasan penelitian; 

c. Penarikan kesimpulan penelitian; 

d. Penyelesaian laporan penelitian. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes yang digunakan pada penelitian ini berupa soal uraian sesuai 

dengan materi yang diajarkan. Soal uraian dikembangkan sendiri oleh 

peneliti berdasarkan kisi-kisi instrumen penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya. Soal uraian tersebut kemudian akan diberikan di akhir proses 

belajar mengajar untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Metode tes ini digunakan untuk mendapatkan skor kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang menjadi sampel. Adapun rincian kisi-kisi soal uraian 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Variabel 
Kunci 

Jawaban 
Indikator 

Banyaknya 

Butir 

Nomor Item 

Instrumen 

Kemampuan 

pemecahan 

masalah 

Kemampuan 

pemecahan 

masalah pada 

mata 

pelajaran 

Konstruksi 

dan Utilitas 

Gedung 

Langkah 1: 

Memahami 

masalah 

(understanding 

the problem) 

2 2, 3 

Langkah 2: 

Merencanakan 

pemecahan 

(devising a 

plan) 

Langkah 3: 

Melaksanakan 

perhitungan 
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Variabel 
Kunci 

Jawaban 
Indikator 

Banyaknya 

Butir 

Nomor Item 

Instrumen 

(carrying out 

the plan) 

Langkah 4: 

Memeriksa 

kembali 

(looking 

break) 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2019) 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat empat 

indikator kemampuan pemecahan masalah yang dikembangkan menjadi 

instrumen penelitian. Keempat indikator tersebut didasarkan pada teori 

kemampuan pemecahan masalah Polya. Adapun instrumen penelitian hasil 

pengembangan kisi-kisi di tas menjadi soal tes kemampuan pemecahan 

masalah dapat dilihat pada Lampiran 16. 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk menilai kegiatan siswa selama 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project-Based 

Learning. Observasi pada penelitian ini merupakan observasi langsung dan 

diamati oleh 2 pengamat yaitu teman sejawat. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran PjBL dan dilakukan 

dalam 2 kali pertemuan selama penelitian, sehingga penilaian dapat terlihat 

pada setiap pertemuan. Lembar penilaian dan rubrik dapat dilihat pada 

Lampiran 10. 

3) Dokumentasi 

Sebelum memulai penelitian, peneliti mempersiapkan instrumen 

pembelajaran yang akan digunakan, seperti silabus, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), dan bahan ajar. Instrumen pembelajaran 

disiapkan sebagai perangkat perencanaan dan penunjang proses kegiatan 

belajar mengajar pada kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran Project-Based Learning. Instrumen pembelajaran dapat 

dilihat pada Lampiran 6 s.d. Lampiran 8. 
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3.8 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen bertujuan untuk mendapatkan instrumen penelitian yang 

valid melalui uji validitas. Pada penelitian ini, uji instrumen yang dilakukan 

berupa pengujian oleh para ahli atau disebut validasi ahli (expert judgement). 

Pengujian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi secara sistematis 

apakah instrumen yang terdiri dari lembar observasi, Lembar Panduan 

Kegiatan Proyek Siswa (LPKPS), dan tes kemampuan pemecahan masalah 

telah memenuhi apa yang hendak diukur. 

Validasi instrumen penelitian ini dilakukan oleh lima orang validator 

yang terdiri dari empat orang dosen Universitas Pendidikan Indonesia dan satu 

orang guru mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung SMK Negeri 9 

Garut. Ketika melakukan validasi terhadap instrumen penelitian, peneliti 

mendapat saran dan masukan dari validator. Adapun saran dan masukan yang 

diberikan oleh validator secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 Komentar Umum Validator Instrumen Penelitian 

Jenis 

Instrumen 
Komentar Umum 

Lembar 

Observasi 

- Format lembar observasi sebaiknya tidak berupa observasi 

checklist, tetapi observer cukup disediakan catatan kosong 

untuk mencatat proses pembelajaran. 

- Tujuan observasi bukan untuk menilai guru, tetapi untuk 

melihat proses pembelajaran siswa. Hasil observasi tersebut 

didiskusikan oleh peneliti dan observer, kemudian hasilnya 

dibuat kualitatif. 

- Terdapat beberapa redaksi pada panduan observer yang harus 

diperbaiki. Redaksi dalam panduan harus dapat menuntun 

observer untuk memberikan catatan. 

Lembar 

Panduan 

Kegiatan Proyek 

Siswa (LPKPS) 

- Pada lembar penilaian presentasi kelompok, penilaian kontak 

fisik diganti menjadi gestur tubuh. 

- Berikan tambahan unsur kemampuan menjawab pertanyaan 

pada penilaian presentasi kelompok. 

- Selain memberikan handout materi, siswa sebaiknya tetap 

diberikan arahan mengenai materi pembelajaran, karena 

tidak setiap siswa memiliki kemampuan yang sama dalam 

memahami isi handout. 

Tes 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Soal No 1 

- Paragrafnya terlalu luas atau belum fokus pada apa yang 

hendak ditanyakan. 

Soal No 2 

- Berikan keterangan titik mana yang lebih rendah. 

- Beri kontur pada gambar site plan. 

Soal No 3 
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Jenis 

Instrumen 
Komentar Umum 

- Pertimbangkan letak tangki septik komunal pada block plan. 

Biasanya lokasinya tertutup, di dekat taman atau lapangan. 

- Tentukan posisi inlet dan outlet tangki septik komunal dan 

sumur resapannya. 

- Dalam materi harus disampaikan aturan posisi bak kontrol. 

- Dalam langkah-langkah membuat jalur pipa menuju tangki 

septik komunal, langkah pertama adalah menentukan lahan 

yang dapat digunakan untuk lokasi tangki septik komunal. 
(Sumber: Analisis Pribadi, 2019) 

Setelah mendapatkan saran dan masukan dari validator, peneliti 

melakukan beberapa perbaikan sehingga instrumen penelitian ini layak 

digunakan dan memenuhi apa yang hendak diukur. Adapun hasil akhir 

instrumen penelitian dapat dilihat pada Lampiran 10 s.d. Lampiran 16. 

 

3.9 Teknis Analisis Data Penelitian 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif yang terbagi menjadi analisis data secara statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. Penyajian data deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran singkat tentang hasil penelitian agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data 

sampel yang berlaku untuk seluruh populasi. Adapun tahapan analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Analisis Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Analisis tes kemampuan pemecahan masalah dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang 

terdapat pada soal posttest. Proses analisis dilakukan dengan menghitung 

persentase skor KPM siswa yang ditinjau dari teori langkah-langkah 

pemecahan masalah menurut Polya. 

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dapat 

dilakukan menggunakan aplikasi atau program SPSS maupun dengan 

menggunakan perhitungan nilai Chi Kuadrat (X2). Untuk mengetahui data 

tersebut signifikan atau tidak,  maka harus memerhatikan bilangan kolom 
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signifikan agar terlihat kenormalan data dengan menetapkan taraf signifikan 

α = 0,05 kemudian bandingkan nilai p dengan taraf signifikansi yang 

diperoleh, maka akan dihasilkan data dengan keterangan: 

a. Jika signifikansi yang diperoleh > α, maka sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

b. Jika signifikansi yang diperoleh < α, maka sampel bukan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal 

3) Uji Homogenitas 

Pengujian nilai homogenitas difungsikan untuk mengetahui 

penyebaran data hasil penelitian bersifat homogen/seragam atau tidak. Nilai 

yang diujikan pada uji homogenitas adalah nilai dari perbandingan varians 

(S2) dari data yang diperoleh. Berikut rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung dari nilai homogenitas: 

F= 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Fhitung, maka langkah 

selanjutnya adalah membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Harga Ftabel 

dapat diketahui dengan menentukan nilai dk pembilang dan dk penyebut 

dengan penentuan dalam skala ketepatan (99%; 95%;dst). Jika nilai Fhitung < 

Ftabel, maka dapat disimpulkan data tersebut homogen, begitupun sebaliknya 

jika Fhitung > Ftabel maka data yang diperoleh bersifat tidak homogen. 

4) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

diajukan ditolak atau diterima, terdapat dua hipotesis yaitu: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

melaksanakan model pembelajaran Project-Based Learning dengan 

siswa yang melaksanakan model pembelajaran ekspositori. 

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

melaksanakan model pembelajaran Project-Based Learning dengan 

siswa yang melaksanakan model pembelajaran ekspositori. 

Rumus t-test yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe pooled 

varian sebagai berikut: 



35 
 

Lina Latifah, 2019 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT-BASED LEARNING 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA SMK NEGERI 9 GARUT 
PADA MATA PELAJARAN KONSTRUKSI DAN UTILITAS GEDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

t=
�̅�1 − �̅�2

√(𝑛1−1) 𝑆1
2 + (𝑛2−1) 𝑆2

2 

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

Keterangan: 

t    = nilai t-test yang dihitung 

�̅�1  = nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelompok eksperimen 

�̅�2  = nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelompok kontrol 

S1
2 = simpangan baku kelompok eksperimen 

S2
2 = simpangan baku kelompok kontrol 

n1  = jumlah sampel kelompok eksperimen 

n2  = jumlah sampel kelompok kontrol 

Penggunaan rumus di atas ditentukan berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil pengujian sebelumnya, yakni pengujian homogenitasnya. Dengan 

ketentuan n1 ≠ n2, varian homogen, maka digunakan rumus t-test dengan 

pooled varian. Derajat kebebasannya (dk) = n1 + n2 – 2. 

Setelah diperoleh hasil dari perhitungan dengan rumus t-test pooled 

varian, maka data yang diperoleh dapat dihitung hipotesisnya. Pengujian 

hipotesis dapat dilakukan jika adanya perbandingan antara thitung dengan ttabel 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Nilai thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Nilai thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

(Sugiyono, 2017) 

 

  


