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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan informasi 

bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan guru 

dan keaktifan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

metode PTK karena perlunya tindakan sebagai usaha yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan peningkatan 

keterampilan belajar siswa yang diteliti setiap pertemuan. 

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kelas yang 

kolaboratif, dimana peneliti, guru mata pelajaran dan pembina 

ekstrakurikuler berkolaborasi dalam merencanakan tindakan dan 

merefleksikan hasil tindakan. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh 

peneliti sebagai pelaku utama (guru) sedangkan observer yakni guru 

mata pelajaran MDPL dan Pembina Ekstrakurikuler Auto-CAD.   

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian  berlangsung di tempat praktik pengalaman 

lapangan peneliti yakni di SMK Negeri 2 Garut (Jl. Suherman No. 90, 

Garut). Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 21 April 2018 - 19 

Mei pada semester genap tahun akademik 2017/2018. Subjek penelitian 

adalah satu buah kelas yang dapat dijadikan subjek penelitian 

berdasarkan obsservasi awal dan hasil wawancara bersama pembina 

ekstrakurikuler .  

 

3.3 Faktor yang diselidiki 

Keberhasilan penelitian tindakan kelas dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni siswa dan guru maka faktor yang diselidiki dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Faktor siswa yaitu untuk melihat seberapa besar peningkatkan 

keterampilan siswa meliputi proses dan dokumen (hasil belajar) 
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melalui model pembelajaran portofolio dalam Ekstrakurikuler Auto-

CAD . Kemudian kegiatan siswa yang dinilai oleh Guru untuk 

mengevaluasi respon siswa selama proses pembelajaran sehingga 

dapat diperbaiki dalam proses siklus penelitian 

2. Faktor Guru yaitu untuk melihat seberapa besar presentase 

ketuntasan dalam menjalankan skenario pembelajaran dikelas (sesuai 

dengan fase pada model pembelajaran portofolio). Guru diamati oleh 

observer yakni guru mata pelajaran MDPL dan pembina 

ekstrakurikuler sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam setiap 

siklusnya.  

 

3.4 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian tindakan kelas yang direncanakan terdiri dari 

3 siklus. Setiap siklusnya terdiri dari beberapa tahapan yakni: 

1. Plan, yaitu melakukan perencanaan penelitian 

Peneliti membuat Skenario pembelajaran, lembar osbervasi, 

work-sheet dan materi pendukung pembelajaran yakni hasil karya 

tugas SMK dengan aplikasi Auto-CAD. 

2. Action, yaitu melaksanakan tindakan 

Peneliti bertindak sebagai pelaku utama (guru) sehingga 

peneliti melakukan proses pembelajaran sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang telah dibuat. Performa peneliti dinilai oleh dua 

orang observer. 

3. Observation, yaitu melakukan pengamatan terhadap pemberian 

tindakan dan implikasinya terhadap subjek penelitian 

Pada setiap pembelajaran ada beberapa lembar obervasi yang 

digunakan yakni: ketuntasan skenario pembelajaran dan kegiatan 

siswa dinilai oleh observer. Kemudian, lembar penilaian portofolio 

proses dan dokumen siswa yang dinilai oleh guru. 

4. Reflection, yaitu mengkaji kembali hasil pengamatan terhadap subjek 

penelitian. 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran, peneliti 

beserta observer mendiskusikan terkait evaluasi kegiatan siswa dan 

performa guru selama mengajar. Hal ini dilakukan agar terjadi 

perbaikan setiap siklus sehingga model pembelajaran diterapkan 

dengan baik. 

 

 

Pada awal peneitian dilakukan test awal dengan maksud untuk 

mengetahui keterampilan siswa dalam menggoperasikan aplikasi Auto-
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CAD. Kemudian dilakukan Tindakan Penelitian  yang direncanakan 

dengan 3 siklus dapat berjalan sesuai dengan rencana (3 siklus). Satu 

terdiri siklus dari satu kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap 

pertemuan adalah  6 jam pelajaran. Pada seluruh siklus seluruh siswa 

wajib hadir dan mengikuti proses belajar mengajar.  

Desain penelitian tindakan kelas yang digunakan oleh peneliti 

yakni dari kemmis dan MCTaggart dikenal dengan spiral penelitian 

tindakan.  digambarkan dalam diagram dibawah ini:  

 
 

Diagram 3.1 Siklus Penelitian Tindakan kelas 

Sumber: diadaptasi dari (Mulyasa, 2009) 

 

3.5 Data dan Sumber Data  

3.5.1 Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data 

utama dan data pendukung. Data utama, yakni portofolio dokumen dan 

proses yang dihasilkan dari setiap siklus yang dilaksanakan. Data 

pendukung, yakni hasil observasi kegiatan guru dan hasil observasi 

kegiatan siswa melalui penilian aktivitas siswa yang dinilai oleh 

observer selama proses pembelajaran berlangsung, serta absesnsi pada 

setiap siklus yang dilaksanakan. 

3.5.2 Sumber Data  

 Model pembelajaran portofolio mengintegrasikan kualitas pada 

proses belajar dan hasil belajar. Untuk merekam proses dan hasil belajar, 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). 

Peneliti mewawancarai Guru mata pelajaran MDPL dan Pembina 
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Ekstrakurikuler untuk mendapatkan data observasi awal terkait 

dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Pengamatan/Observasi, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikhologis (Sugiyono, 2013). Selama proses pembelajaran, guru 

dan siswa diamati oleh guru MDPL dan pembina ekstrakurikuler 

menggunakan format tertentu. Lembar obervasi yang dibuat yakni 

ketuntasan skenario pembelajaran dan kegiatan siswa. 

3. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorangan (Sugiyono, 2013). Adapun maksud dari 

dokumen pada penelitian ini yaitu foto-foto kegiatan yang diambil 

untuk mempresentasikan tahap penelitian tindakan kelas. 

4. Tes Keterampilan, keterampilan dinilai melalui 2 jenis penilaian 

portofolio. Portofolio dokumen yakni produk belajar meliputi 

worksheet  dan tugas peserta didik setiap pertemuan yang dinilai oleh 

guru pada setiap siklus menggunakan format tertentu. Portofolio 

proses dalam bentuk skor yang dinilai dari cara kerja yang dilakukan 

siswa, pekembangan keterampilan setiap pertemuan yang dinilai oleh 

guru pada setiap siklus menggunakan format tertentu . 

 

4.6 Populasi dan Sampel 

4.6.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk  dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan oleh penulis 

adalah siswa X di SMKN 2 Garut tahun ajaran 2017/2018.  

4.6.2 Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis pada 

penelitian ini adalah menggunakan teknik nonprobability sampling. 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013) Salah satu 

teknik sampling yang akan digunakan oleh peneliti dari nonprobablity 

sampling adalah purposive sampling. Pada penelitian tindakan kelas, 

sampel yang digunakan yakni kelas yang mempunyai masalah atau 

diangap mewakili subjek yang akan diteliti dalam ekstrakurikuler Auto-

CAD. Berdasarkan observasi awal yakni wawancara yang dilakukan 
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pada ekstrakurikuler pada tanggal 16 April 2018 dengan pembina 

ekstrakurikuler bahwa kelas yang dapat dijadikan sampel dari jumlah 3 

kelas yang ada yakni X DPIB 3 dengan  total responden sebanyak 33 

orang. 

 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Instrumen  penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan 

pengukuran (Widoyoko, 2017). Instrumen yang digunakan oleh peneliti 

ada 3 jenis yakni:  

3.7.1.   Observasi  

  Observasi dalam PTK digunakan sebagai pemantau guru dan 

siswa, observasi digunakan untuk mencatat setiap tindakan guru dalam 

siklus kegiatan pembelajaran untuk menemukan kelemahan guru guna 

dievaluasi dan diperbaiki pada siklus pembelajaran berikutnya. Dan 

observasi juga digunakan untuk mengumpulakan informasi tentang 

perilaku-perilaku para siswa terhadap tindakan yang diberikan oleh 

guru. Obervasi dinilai oleh 2 orang observer yakni Guru MDPL dan  

Pembina Ekstrakurikuler terhadap guru yang dirinci dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 Lembar Obervasi terhadap Guru 

NO Aspek yang diamati 

1 Kegiatan Pendahuluan  

a. Apersepsi dan motivasi  

b. Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan 

2 Kegiatan Inti  

a.  Kesesuaian materi yang diajarkan  

c.  Penerapan setiap fase model pembelajaran  

e.  Penyampaian melalui sumber belajar/media dalam 

pembelajaran  

f.   Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran  

g.  Penggunaan bahasa yang benar dan  tepat dalam 

pembelajaran 

3 Kegiatan Penutup  

a. Penutup  pembelajaran 

b. Pengumpulan portofolio setiap siklus 
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Sementara, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari 

presentase ketuntasan skenario pembelajaran oleh guru saja. Kegiatan 

siswa di dalam kelas selama proses pembelajaran pun dinilai guna 

memberikan evaluasi pada siklus selanjutnya. Berikut ini adalah Tabel 

lembar observasi observer terhadap siswa: 

 

Tabel 3.2 Lembar Obervasi terhadap Kegiatan Siswa 

NO. 

 

KEGIATAN 

1 
Siswa memperhatikan guru memberikan appersepsi, 

menulis materi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio  

2 Siswa bertanya 

3 
Siswa memberi pendapat dalam mengidentifikasi 

masalah yang ada 

4 
Siswa memberi pendapat dalam memilih masalah untuk 

dikaji di kelas  

5 
Siswa mengikuti diskusi dalam mengumpulkan 

informasi yang terkait dengan masalah yang dikaji  

6 Siswa menyelesaikan membuat portofolio kelas 

7 Siswa menyajikan hasil kelompok didepan kelas 

8 Siswa menanggapi pendapat teman Lainnya  

9 Siswa mengerjakan evaluasi 

10 Siswa bersama guru menyimpulkan Pelajaran  

JUMLAH SKOR 

Kriteria skor:  

1 = Kurang 

2 = Cukup  

3 = Baik  

4 = Sangat Baik  

 

3.7.2 Tes Psikomotorik 
Tes adalah suatu cara pengukuran pengetahuan, keterampilan, 

perasaan, kecerdasan atau sikap individu. Tes dalam penelitian  

dilakukan untuk mengukur sejauh mana peseta didik memahami materi 

yang telah diajarkan (Darmadi, 2013). Tes yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tes psikomotorik.  
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Selama pembelajaran, Guru mengamati kemampuan siswa agar 

dapat terekam dan terdokumentasi. Pada  lembar observasi guru 

terhadap siswa, aspek yang guru nilai: 

1. Proses 

Penilaian proses yakni saat siswa sedang mengerjakan presentasi 

digital diamati sikap kerja dan keterampilan yang dimilikya saat itu oleh 

guru. Penilaian ini diadaptasi dari pedoman penilaian SMK. Penilaian 

tersebut yakni: keselamatan kerja, menggambar sesuai perintah yang 

diminta, dan mendemonstrasikan perintah dasar secara langsung . 

2. Dokumen 

Penilian produk presentasi digital Auto-CAD diadaptasi dari 

penilaian uji kompetensi SMK, ada beberapa aspek yang dinilai 

disesuaikan dengan materi yang disampaikan karena hanya perintah 

dasar draw saja sehingga produk yang dihasilkan berupa gambar kerja 

sederhana objek pintu, kamar serta denah. Aspek yang dinilai yakni 

kesesuaian bentuk objek, kelengkapan gmbar, etiket dan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Untuk mengetahui apakah hasil penilaian lembar observasi ini 

termasuk pada kategori baik atau kurang baik, berikut dibawah ini tabel 

dari kategori penilaian lembar observasi. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Observasi 

Nilai Tingkat Hubungan 

>80% Sangat Baik 

60%-79,9% Baik 

40%-59,9% Cukup 

20%-39,9% Kurang 

0%-19,9% Sangat Kurang 

(Sumber: Kunandar, 2007) 

3.7.3 Validitas Tes  

Validitas tes dalam penelitian ini diuji dengan content validity 

berdasarkan expert judgment, yakni pengujian validitas isi dengan ahli 

untuk meninjau lembar kerja (worksheet) dengan rancangan skenario 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian. Ahli dalam penelitian 

ini yakni guru mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak 

(MDPL) SMKN 2 Garut dan Dosen Mata kuliah Presentasi CAD dari 

Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur UPI. Adapun hal yang dicatat 

dalam lembar expert judgement sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Rekap Lembar Validasi  

No

. 

Validator Skor Evaluasi Ket 

1 Dr. Eng. 

Usep 

Surahman 

4  Work-sheet dibuat jelas, beri 

keterangan dan panduan 

dalam mengerjakan. 

 Lengkapi dengan gambar 

pada tools yang akan 

digunakan. 

 Setelah mempraktikan 

perintah dasar  setiap siklus 

harus membuat suatu objek 

tertentu agar terarah 

Layak 

digunaka

n untuk 

penelitia

n 

2 Dede 

Rahmat, 

S.T.,M.Pd. 

4  Work-sheet dipersingkat, 

jangan banyak. Langsung 

pada latihan agar siswa 

dapat memberi catatan 

sendiri. 

 Perbaiki kata dan 

pembendaharaan bahasa 

dalam skenario. Ikuti KKO 

Layak 

digunaka

n untuk 

penelitia

n 

 

3.8 Teknik Analisis Data  

3.8.1 Menilai Nilai Psikomotor Siswa 

Data diperoleh dari hasil test awal yang dilakukan sebelum 

tindakan untuk mengukur kemampuan awal  (T0) kemudian dilakukan 

test  pada setiap siklus (T1, T2 dan T3) kemudian dihitung berdasarkan 

acuan pemberian skor untuk domain psikomotor. Dalam domain 

psikomotor, dikur penmilan atau kinerja. Peneliti menggunakan tes 

unjuk kerja dengan skala penilaian terntang amat baik (4), baik (3), 

cukup (3) dan kurang (1) diadaptasi dari (Arifin 2009).  
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3.8.2 Menilai Kegiatan Siswa dan Ketuntasan Skenario 

Pembelajaran 

Menilai kegiatan Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

di kelas digunakan untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa di 

kelas. Analisis dilakukan pada instrumen lembar observasi dengan 

menggunakan rumus-rumus dan disajikan melalui persentase. 

 

 

Adapun perhitungan persentase keaktifan pembelajaran siswa 

dalam mengikuti proses belajar sebagai berikut:  

A =
𝐵

𝐶
× 100% 

Keterangan:  

A = Persentase aktivitas belajar siswa (%)  

B = Jumlah skor perolehan aktivitas yang dilakukan siswa  

C = Jumlah skor maksimum aktivitas siswa 

 

Ketuntasan skenario pembelajaran dilakukan guru mengikuti 

sskenario pembelajaran. Guru diamati dan diberi nilai oleh 2 observer 

kemudian menggunakan rata-rata. Setelah data didapat, kemudian 

diinterpretasikan kedalam empat kategori yaitu amat baik, baik, cukup 

dan kurang sesuai dengan tabel berikut ini.  

Tabel 3.6 Kategori penilaian 

Kategori Nilai 

Amat baik (A) 91 – 100 

Baik (B) 76 – 90 

Cukup (C) 61 – 75 

Kurang (K) ≤ 60 

 (Adaptasi dari Kemendikbud, 2013) 

Kriteria keberhasilan pada suatu tindakan pada penelitian ini 

adalah 75% diadaptasi dari (Zainal Aqib, 2011)  bahwa kriteria 

keberhasilan tindakan tersebut yaitu:  

1. Tindakan dikatakan berhasil apabila rata-rata persentase kegiatan 

siswa mencapai 75%.  



 
 

32 

 

2. Tindakan dikatakan berhasil apabila peningkatan hasil belajar siswa 

hingga 75% siswa dikelas memenuhi ketuntasan minimal yakni kategori 

cukup. 

 

 

3.8.3 Menghitung Peningkatan Keterampilan 

Data N-Gain digunakan peneliti untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa. Data N-Gain diperoleh dari nilai hasil penilaian 

portofolio setiap siklus. Rumus N-Gain, sebagai berikut:  

 

 

     N-Gain =    skor T1 − skor T0 
          skor max −skor T0 

Keterangan 

T1= Setelah dilakukan tindakan 

T0= Sebelum dilakukan tindakan 

Skor Max= skor maksimum dalam penilaian  

 

Tingkat perolehan gain ternormalisasi dan klasifikasinya dapat dilihat 

pada tabel 3.3, sebagai berikut:  

Tabel 3.7 Nilai Gain dan Klasifikasinya 

INTERPRETASI 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 

g = 0,00 Tidak terjadi peningkatan 

0,00 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g  < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

Sumber: diadaptasi dari Saputra, 2007 

Jadi dengan menggunakan penilaian psikomotor dan rumus N-

gain peneliti dapat mengetahui perkembangan  keterampilan siswa. 

Hipotesis tindakan akan dianalisis dalam pembahasan setelah siklus 

telah selesai. 


