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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

1.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 pada 

bulan Maret-Juni 2019, yang bertepatan di SMK Negeri 6 Bandung Jl. Soekarno-

Hatta, Cisaranten Kidul, Gedebage,  Kota Bandung, Jawa Barat.  

                                                                         

 

 

Gambar 3.1  Lokasi Penelitian SMK Negeri 6 Bandung 

Sumber : Google Maps

Kota Bandung SWK Gedebage 
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 Gambar 3.2 SMK Negeri 6 Bandung 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

1.2 Populasi dan Sampel 

1.2.1 Populasi 

Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada di suatu wilayah dengan 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2011). Dengan begitu obyek 

atau subyek ini yang akan di teliti oleh peneliti. Populasi target pada penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas XI DPIB yang mengikuti mata pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung, berjumlah 276 peserta didik..  

No Kelas Populasi 

1 XI DPIB 1 33 

2 XI DPIB 2 34 

3 XI DPIB 3 35 

4 XI DPIB 4 36 

5 XI DPIB 5 32 

6 XI DPIB 6 36 

7 XI DPIB 7 36 

8 XI DPIB 8 35 

Jumlah 276 
 

Tabel 3. 1 Jumlah Populasi Kelas XI DPIB SMK Negeri 6 Bandung 

Sumber: Data Sekolah, 2019 
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1.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian atau perwakilan dari populasi (Sugiyono, 2012). 

Artinya obyek atau subyek yang diambil dapat mewakili seluruh populasi yang 

dipilih secara sengaja untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Dalam 

penelitian ini teknik sampel yang diambil adalah teknik purposive sampling. 

Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil obyek atau subyek dengan 

cara acak berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). Artinya 

sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan dan ada unsur kesengajaan atas 

dasar tujuan tertentu. Sebelum terpilihnya satu sempel untuk dijadikan kelas 

penelitian, peneliti melakukan pengamatan kepada kelas XI DPIB pada mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung, dari 8 kelas 

terpilihlah kelas XI DPIB 1 berjumlah 33 peserta didik, dijadikan kelas penelitian 

untuk diterapkannya pembelajaran mengenai media pembelajaran CAI (Computer 

Assisted Instruction) Simulasi. 

1.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitan Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitan Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu aktivitas mengamati peserta didik di 

dalam kelas melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulakan data-data dan 

menganalisis permasalahan yang ada di dalam kelas. Aktivitas ini berbentuk siklus 

kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar. (Kunandar, 2013). Dengan begitu metode ini tepat untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan meningkatkan keterampilan 

peserta didik.  

Desain penelitian yang terjadi pada penelitian tindakan kelas terjadi beberapa 

siklus dengan adanya tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Model siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Siklus PTK Model Hopkins 

Sumber : Buku Penelitian Tindakan Kelas (Wina, 2011) 

 

Penjelasan tahapan siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu, sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Dalam tahapan perencanaan peneliti merencanakan pembelajaran yang 

akan diterapkan selama proses pembelajaran, peneliti menentukan pokok 

bahasan atau materi untuk di terapkan di dalam skenario pembelajaran. 

Setelah peneliti merencanakan proses pembelajaran peneliti menyiapkan 

instrumen, dengan tujuan untuk merekam semua data-data yang 

dibutuhkan. 

2. Pelaksanaan 
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Setelah melakukan perencanaan proses pembelajaran yang di rancang 

dalam skenario pembelajaran, selanjutnya peneliti melaksanakan proses 

pembelajaran, selain itu peneliti memperhatikan aktivitas peserta didik. 

3. Pengamatan  

Tahap pengamatan dilakukan setelah melakukan tindakan, yang dimana 

pengamatan dilakukan di dalam kelas dan menggunakan lembar 

pengamatan menggunakan format penilaian pengamatan. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi merupakan tahap evaluasi, dari tahap-tahap sebelumnya. 

Untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi pada siklus 

sebelumnya, untuk memperbaiki ke siklus selanjutnya.    

1.4 Prosedur Penelitian  

1. Siklus 1 

a. Perencanaan  

Dalam tahapan perencanaan peneliti menyiapkan dan merencanakan 

proses pembelajaran di kelas, yaitu menyiapkan skenario 

pembelajaran berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung. Materi 

yang diajarkan pada siklus ini adalah KD 3.11 yaitu memahami 

prinsip dasar gambar 2D dan 3.12 yaitu menerapkan perintah aplikasi 

penggambaran 2D. Setelah merencanakan skenario pembelajaran, 

peneliti menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar, alat 

evaluasi dan membuat lembar observasi utuk mengamati aktivitas 

peserta didik dan guru.  

b. Pelaksanaan  

Setelah peneliti merencanakan proses pembelajaran di dalam kelas, 

tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau tindakan di dalam kelas, 

berdasarkan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran tersebut 

berisikan tentang proses pembelajaran dari mulai pendahuluan, inti 

dan penutupan.  penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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1) Pendahuluan  

Guru mempersilahkan peserta didik untuk memeriksa keadaan 

tempat duduk dan sekitarnya, apakah sudah rapih dan bersih?  

Peserta didik memeriksa tempat duduk dan sekitarnya. Ketua 

murid memberikan komando untuk berdoa bersama-sama dan 

mengucapkan salam. Guru melakukan pengecekan kehadiran  

peserta didik. Guru memberikan motivasi belajar terhadap peserta 

didik. Peserta didik menyimak penjelasan guru.  

2) Inti 

Guru menyajikan materi kepada peserta didik, yang berhubungan 

dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Guru 

menjelaskan kepada peserta didik tentang pengertian AutoCAD, 

manajemen gambar, perintah dasar dan perintah modify. Guru 

mempersilahkan peserta didik untuk bertanya dan guru 

menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik sudah 

paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Setelah guru 

menjelaskan tentang materi, guru mensimulasikan kegunaan 

tentang manajemen gambar, perintah dasar dan perintah modify.  

3) Penutupan 

Proses pembelajaran diakhiri, guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan  

terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Guru menyuruh peserta 

didik untuk merapihkan tempat duduk, dan barang mereka. 

Peserta didik merapihkan tempak duduk dan barang mereka. 

Ketua kelas memimpin untuk berdoa dan mengucapkan salam. 

Peserta didik meninggalkan kelas. Guru meninggalkan kelas. 

c. Pengamatan  

Kegiatan ini melakukan pengamatan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran menggunakan media CAI. Kegiatan ini dilakukan oleh 
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observer atau pengamat selama kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Refleksi  

Setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan  dan pengamatan 

pembelajaran, guru melakukan refleksi dimana guru mengkaji 

kegiatan sebelumnya, mengevaluasi proses pembelajaran, membuat 

daftar permasalahan dan merencanakan perencanaan tindak lanjut 

untuk siklus selanjutnya.  

2. Siklus 2 

a. Perencanaan  

Dalam tahapan perencanaan peneliti menyiapkan dan merencanakan 

proses pembelajaran di kelas, yaitu menyiapkan skenario 

pembelajaran berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung. Materi 

yang diajarkan pada siklus ini adalah KD 3.13 yaitu menerapkan 

aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Setelah 

merencanakan skenario pembelajaran, peneliti menyiapkan media 

pembelajaran, sumber belajar, alat evaluasi dan membuat lembar 

observasi utuk mengamati aktivitas peserta didik dan guru.  

b. Pelaksanaan  

Setelah peneliti merencanakan proses pembelajaran di dalam kelas, 

tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau tindakan di dalam kelas, 

berdasarkan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran tersebut 

berisikan tentang proses pembelajaran dari mulai pendahuluan, inti 

dan penutupan.  penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1) Pendahuluan 

Guru mempersilahkan peserta didik untuk memeriksa keadaan 

tempat duduk dan sekitarnya, apakah sudah rapih dan bersih?  

Peserta didik memeriksa tempat duduk dan sekitarnya. Ketua 

murid memberikan komando untuk berdoa bersama-sama dan 

mengucapkan salam. Guru melakukan pengecekan kehadiran  
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peserta didik. Guru memberikan motivasi belajar terhadap peserta 

didik. Peserta didik menyimak penjelasan guru. 

2) Inti 

Guru mensimulasikan langkah-langkah penyajian gambar. Mulai 

dari mengatur layer, membuat as, membuat garis grid, 

menggambar kolom, menggambar dinding, membuat kusen, 

membuat keterangan gambar dan tali ukur. Peserta didik 

menyimak sambil mencoba untuk mempraktekannya. Guru 

menjelaskan tentang kelengkapan garis dan penggunaan tebal tipis 

garis. 

3) Penutupan 

Proses pembelajaran diakhiri, guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan  

terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Guru menyuruh peserta 

didik untuk merapihkan tempat duduk, dan barang mereka. 

Peserta didik merapihkan tempak duduk dan barang mereka. 

Ketua kelas memimpin untuk berdoa dan mengucapkan salam. 

Peserta didik meninggalkan kelas. Guru meninggalkan kelas. 

c. Pengamatan  

Kegiatan ini melakukan pengamatan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran menggunakan media CAI. Kegiatan ini dilakukan oleh 

observer atau pengamat selama kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung.  

d. Refleksi  

Setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan  dan pengamatan 

pembelajaran, guru melakukan refleksi dimana guru mengkaji kegitan 

sebelumnya, mengevaluasi proses pembelajaran, membuat daftar 

permasalahan dan merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk 

siklus selanjutnya.  
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1.5 Langkah – langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, perlu adanya persiapan yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti meminta izin kepada pihak sekolah SMK Negeri 6 Bandung untuk 

melakukan kegiatan penelitian.  

2. Melakukan tes awal, untuk memperoleh gambaran hasil belajar 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam menggambar 2D 

menggunakan program AutoCAD, sebelum diberi tindakan oleh peneliti.  

3. Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada proses 

pembelajaran peserta didik dalam mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak 

dan Perancangan Interior Gedung, mengenai hasil belajar pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik.  

4. Setelah peneliti mengidentifikasi permasalahan proses pembelajaran, 

kemudian peneliti menganalisis permasalahan tersebut. 

5. Peneliti menyusun rencana penelitian dalam setiap siklus  

6. Peneliti menyiapkan dan menyusun instrumen pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Lembar observasi (lembar observasi untuk guru dan peserta didik) 

b. Skenario Pembelajaran 

c. Jobsheet  

d. Kisi-kisi instrumen tes, skala penilaian dan rubrik penilaian  

e. Analisis data 

f. Dokumentasi  

1.6 Instrumen Penelitian 

1.6.1 Tes  

Tes merupakan pertanyaan atau latihan untuk mengetahui pengetahuan 

inteligensi, keterampilan dan kemampuan individu atau kelompok (Riduwan, 



30 
 

Riska Susan Safitri, 2019 
PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN CAI (COMPUTER ASISTED INSTRUCTION) SIMULASI UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DALAM MATA PELAJARAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK DAN 
PERANCANGAN INTERIOR GEDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2008). Dalam hal ini peneliti ingin mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta 

didik dalam menggambar 2D secara digital menggunakan program AutoCAD.  

Tes diberikan kepada kelas XI DPIB 1, berupa tes pengetahuan yang berjumlah 30 

soal dan untuk tes keterampilan berupa jobsheet yang berisikan gambar denah yang 

berbeda pada setiap siklusnya.   

1.6.2 Validasi Tes 

Sebelum peneliti memberikan soal pengetahuan dan soal keterampilan berupa 

jobsheet kepada pesera didik, peneliti melakukan uji validitas terlebih dahulu, yang 

dimana uji validitas ini berfungsi untuk mengetahui soal yang akan diberikan 

kepada peserta didik valid atau tidak. Untuk uji soal keterampilan dan pengetahuan 

berbeda, untuk soal keterampilan menggunakan uji validitas pendapat para ahli 

(expert judgment) dimana yang bertindak sebagai ahli ialah guru mata pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung di SMK Negeri 6 

Bandung.  

 

 Gambar 3.4 Konsultasi Untuk Kelayakan Instrumen Penelitian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 3.4 dan 3.5 merupakan dokumentasi kegiatan peneliti yang sedang 

melakukan konsultasi untuk uji kelayakan instrumen penelitian berupa soal 

keterampilan yaitu jobsheet. Dari hasil uji validitas menurut pendapat ahli atau 

judgemnt experts menyatakan bahwa instrumen penelitian berupa soal keterampilan  

layak digunakan, sehingga soal tersebut dapat diberikan kepada peserta didik dan 

menjadi instrumen penelitian. Beda halnya dengan soal pengetahuan, soal 

pengetauan berupa soal pilihan ganda, yang di uji oleh, uji validitas, uji reabilitas, 

dan uji tingkat kesukaran, penjelasannya ialah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan uji instrumen untuk mengukur valid atau tidak 

validnya suatu instrumen tersebut (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini peneliti 

menggunakan uji validitas konstruksi, dimana peneliti menggunakan 

pendapat dari para ahli (judgemnt experts) untuk mengkonsultasikan soal 

yang akan di ujikan kepada peserta didik, setelah soal di konsultasikan kepada 

para ahli kemudian soal di ujikan kepada sampel yang berbeda untuk 

mengetahui soal tersebut valid atau tidak, sebelum soal tersebut diberikan 

kepada sampel penelitian. Setelah data diperoleh, maka peneliti mengelola 

hasil dari tes tersebut dengan menganalisis faktor yang membuat soal itu valid 

atau tidak valid, dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor 

total. Dari 35 butir soal terdapat 5 butir soal yang tidak valid, untuk 

mengetahui lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran. 

Gambar 3.5 Konsultasi Untuk Kelayakan Instrumen Penelitian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
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2. Uji Reabilitas  

Setelah instrumen di validitaskan, instrumen di uji reabilitas untuk 

mengetahui keajegan instrumen tes. Uji reabilitas yang digunakan yaitu 

konsistensi internal, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja 

kepada peserta didik yang bukan merupakan sampel penelitian, kemudian 

data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat 

digunakan untuk memprediksi realibilitas instrumen.  

 

 

Teknik yang digunakan untuk pengujian realibilitas instrumen ialah rumus 

KR.20 (Kuder Richardson), rumus tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

 

ri  =  
𝑘

(𝑘−1)
{

st 2− ∑ 𝑝𝑞

st 2
} 

(Sugiyono, 2012) 

Keterangan :  

k   = jumlah item dam instrumen  

p   = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1 

q   = 1 – p 

St
2 = varian total 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran  

Uji tingkat kesukaran ialah berfungsi untuk mengukur derajat kesukaran soal. 

Jika sebuah soal memiliki tingkat kesukaran seimbang maka dapat dikatakan 

bahwa soal tersebut baik dan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi. Rumus uji 

tingkat kesukaran ialah sebagai berikut:  

P = 
B

JS
 

(Arikunto, 2013) 
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Keterangan : 

P = Indeks kesulitan  

B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta didik 

1.6.3 Lembar Observasi  

Lembar observasi adalah catatan dalam penelitian untuk mengetahui proses 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran CAI (Computer Assisted 

Intruction) Simulasi. Dalam lembar observasi ini terdapat penilaian terhadap proses 

pembelajaran selama di kelas, yang diamati oleh pengamat atau observer selama 

pembelajaran berlangsung. 

Tabel 3. 2 Lembar Observasi 

Pengamat 1 Skor Jumlah 

Skor No Kegiatan 1 2 3 4 

1 Peserta didik menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru 
     

2 Suasana di dalam kelas kondusif      

3 Respon peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dengan model simulasi 
     

4 Peserta didik mengerjakan gambar kerja 

dengan baik 
     

5 Peserta didik terampil dalam menggambar 

menggunakan AutoCAD (hasil dari pekerjaan 

peserta didik) 

     

Jumlah Skor  

Jumlah Maksimum  

Presentase  
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1.6.4 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan penyediaan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat, berupa tulisan, maupun foto. Dalam penelitian ini 

dokumen yang digunakan adalah skenario pembelajaran, lembar observasi dan 

dokumentasi foto selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sebagai bukti 

terlaksananya penelitan di dalam kelas.  

1.7 Teknik Analisis Data 

1.7.1 Menilai Kegiatan Peserta Didik dan Ketuntasan Skenario Pembelajaran 

Hasil analisis data ini untuk mengetahui proses pembelajaran dan keaktifan 

peserta didik selama di dalam kelas. Analisis ini dilakukan pada lembar observasi 

dengan menggunakan perhitungan dengan hasil presentase sebagai berikut : 

𝑃 =
𝐴

𝐵
 x 100% 

Keterangan : 

   𝑃            =  Presentase aktivitas belajar peserta didik (%) 

𝐴            =  Jumlah skor perolehan aktivitas yang di lakukan peserta didik 

     𝐵            =  Jumlah skor maksimum aktivitas peserta didik   

 

Analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh data presentase rata-

rata (mean) dari hasil tes peserta didik pada saat tindakan dilakukan. Dalam hal ini 

rumus yang digunakan, sebagai berikut: 

𝑀𝑥 =
∑ 𝑥

𝑁
 

Keterangan : 

       𝑀𝑥       =  Nilai rata-rata 

∑ 𝑥       =  Jumlah dari nilai yang ada 

𝑁          =  Banyaknya nilai itu sendiri 
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1.7.2 Menghitung Peningkatan Keterampilan  

Analisis data ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik. Data 

N-Gain diperoleh dari nilai tugas yang dikerjakan pada setiap siklusmya. Rumus 

N-Gain, adalah sebagai berikut: 

N − Gain =
Skor 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − Skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

Skor Ideal − Skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

Keterangan : 

Postes = setelah dilakukan tindakan  

Pretes = sebelum dilakukan tindakan 

 

Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi Penurunan  

G =0,00 Tetap 

0,00 < g 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

 
Tabel 3. 3 Interpretasi Gain Ternormalisasi yang Dimodifikasi 

Sumber : Hake,1999 dalam buku (Rostina, 2015) 

 

1.7.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara terhadap permasalahan dalam 

penelitian, yang harus dibuktikan kebenarannya, apakah dapat diterima atau di tolak 

(Zainal, 2012). Hasil yang di ujikan yaitu nilai n-gain, dengan menggunakan uji T-

test 1 sampel, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑡 =
X −  μo

s

√n

 

Keterangan : 

t     = nilai yang di hitung  

   X    = nilai rata - rata      

μo   = yang di hipotesiskan 

     

 

s    = simpangan baku 

   n    = jumlah responden 
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