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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang dilakukan secara kolaborasi antara guru dan peneliti dalam upaya 

meningkatkan aktifitas belajar siswa melalui model pembelajaran 

Problem Based Learning. Pelaksanaan PTK dimulai dari siklus 

pertama yang terdiri dari empat kegiatan. Apabila sudah diketahui 

letak keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang dilaksanakan dari 

siklus pertama tersebut guru dapat menentukan rancangan untuk siklus 

kedua.Kegiatan pada siklus kedua dapat berupa kegiatan yang sama 

dengan kegiatan sebelumnya apabila ditujukan untuk mengulangi 

kesuksesan atau untuk meyakinkan hasil. Dalam PTK siklus ketiga 

dilakukan apabila hasil dari siklus kedua kurang memenuhi target yang 

ingin dicapai. Pada dasarnya pelaksanaan siklus ketiga tidak jauh 

berbeda dengan siklus kedua, hanya saja perlu diadakan perbaikan dan 

didasarkan pada siklus kedua. 

Menurut Sutama (2010:133) PTK merupakan penelitian yang 

bersifat reflektif. Kegiatan penelitian ini berangkat dari permasalahan 

riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, kemudian 

direfleksikan pemecahan masalahnya dan ditindak lanjuti dengan 

tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. Hal penting 

dalam PTK adalah tindakan nyata (Action), yang dilakukan guru (dan 

bersama pihak lain) untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

proses belajar mengajar. Tindakan ini harus direncanakan dengan baik 

dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam memecahkan masalah 
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tersebut. Jika ternyata program itu belum dapat memecahkan masalah 

yang ada, maka perlu dilakukan penelitian siklus berikutnya (siklus 

kedua) untuk mencoba tindakan lain (alternatif pemecahan yang lain 

sampai permasalahan dapat diatasi). 

Menurut Arikunto (2006:3) PTK merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan 

tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang 

dilakukan oleh siswa. 

Menurut Kusumah (2010:9), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan 

cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, dan (3) merefleksikan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Penelitian ini ditandai dengan adanya perbaikan terus menerus 

sehingga tercapainya sasaran dari penelitian tersebut.Perbaikan 

tersebut dilakukan pada setiap siklus yang dirancang oleh peneliti. 

PTK bercirikan perbaikan terus menerus sehingga kepuasan peneliti 

menjadi tolak ukur berhasilnya (berhentinya) siklus-siklus tersebut. 

PTK ini bersifat praktis, situsional, dan kondisional berdasarkan 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran di sekolah. Jenis 

penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang 

lebih efektif. 

Penelitian ini merupakan kegiatan pemecahan masalah yang 

dimulai dari: perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 

pengumpulan data (observing), menganalisis data atau informasi untuk 

memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut 

(reflecting). 
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B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disekolah SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta yang beralamat di Jl. Kahayan 1 Joyotakan, Serengan, 

Surakarta, Jawa Tengah. Adapun alasan pemilihan tempat. Peneliti 

mengadakan penelitian di SMK ini dengan pertimbangan bahwa 

sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama 

dengan peneliti. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 

2017/2018. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

dimulai bulan 01 Oktober 2017 dari proses persiapan hingga 

penyusunan laporan penelitian selesai. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan suatu yang kedudukannya sangat 

sentral karena subjek penelitian itulah tentang variabel yang diteliti 

berada dan diamati oleh peneliti. Pihak yang dijadikan subjek 

penelitian di sini adalah siswa kelas XI A Teknik Mesin SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta, dengan tujuan untuk mengetahui yang 

sesungguhnya sejauh mana peningkatan keaktifan belajar siswa 

dengan adanya penerapan model Problem Based Learning. 

 

D. Data dan Sumber Data  

Proses penelitian tindakan merupakan kerja berulang atau 

siklus, sehingga diperoleh pembelajaran yang dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan keaktifan belajar pada materi kerajinan bahan 

lunak. Tiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Pada setiap siklus 

terdapat rencana, tindakan, observasi dan refleksi. 
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Alur penelitian tindakan kelas menurut  Wijaya Kusumah dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar III.1 Alur PTK menurut Wijaya Kusumah 

(2010:35) 

Dalam PTK ini terlaksana dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dan 

siklus kedua. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: 1) tahap 

perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi dan monitoring, 4) 

refleksi. Kedua siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Tahap perencanaan 

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b) Menyediakan media elektronika yang sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. 

c) Menentukan metode pembelajaran. 

d) Membuat alat evaluasi. 

2) Tahap tindakan 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan guru melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Indikator yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

hasil belajar pada materi mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di 

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Setiap tindakan harus menunjukkan 

peningkatan indikator yang telah dirancang dalam satu siklus. 

3) Tahap observasi dan monitoring 

Observasi dan monitoring berfungsi untuk mendokumentasikan 

tindakan terkait. Observasi yang cermat dibutuhkan karena tindakan tidak 

selalu akan dibatasi oleh kendala realistis, dan semua kendala tersebut 

belum pernah dilihat dengan jelas pada waktu lalu. Observasi ini bersifat 

responsif, fleksibel, dan terbuka untuk mencatat hal-hal yang tak 

terduga.Peneliti tindakan selalu menyediakan jurnal untuk mencatat hal-

hal yang luput dari observasi dalam kategori observasi yang ada. Saat 

melakukan observasi, peneliti mengamati proses tindakan, pengaruh 

tindakan, keadaan, dan kendala tindakan. 

4) Tahap refleksi 

Kegiatan refleksi yaitu kegiatan guru setelah proses pembelajaran 

dengan tindak lanjut. 

Kegiatan guru setelah proses pembelajaran adalah: 
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a) Mencermati hasil pembelajaran dan mengkaji sejauh mana kekatifan 

belajar siswa dengan model pemvelajaran yang telah diterapkanyang. 

b) Menindaklanjuti hasil refleksi dengan hasil remisdi siswa hasil remidi 

maupun sikap. 

Demikian tahapan-tahapan tiap siklus, dalam penelitian ini siklus yang 

akan dilakukan tergantung dari pencapaian KKM. Jika siklus I sudah 

mencapai KKM, maka penelitian yang dilakukan hanya satu siklus. Tapi 

jika satu siklus belum mencapai KKM maka akan dilakukan siklus-siklus 

berikutnya. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, dokumentasi, dan tes. 

1. Metode observasi 

Sebagai alat penelitian dipergunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati. Peneliti 

ini menggunakan metode observasi partisipasi, karena peneliti sekaligus 

dalam melaksanakan penelitian ini pada saat siswa melakukan kegiatan 

belajar mengajar. 

Menurut Arikunto (2006:229) pada pengumpulan data melalui 

observasi, peneliti tidak hanya sekedar mencatat dari apa yang 

ditemukan dalam pengamatan tersebut, akan tetapi perlu pertimbangan 

yang kemudian mengadakan penelitian kedalam suatu kala bertingkat. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pencarian data 

dengan pelaksanaan pembelajaran oleh guru, respon siswa dalam proses 

pembelajaran, pengelolaan kelas oleh guru dan informasi lainnya.  

2. Metode dokumentasi 

Merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen sebagai sumber data yang bertujuan untuk 
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menelaah hasil belajar siswa, silabus, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang digunakan sebagai bahan acuan dalam perencanaan 

penelitian sampai dengan pelaksanaan tindakan. 

Dengan teknik ini peneliti berusaha mengumpulkan data-data 

penelitian tentang data kurikulum 2013 kelas XI dan data nilai pada 

pembelajaran  yang diperoleh siswa pada kesempatan sebelumnya. 

3. Metode tes 

Merupakan alat penilaian yang berupa sederetan pertanyaan yang 

memiliki jawaban yang benar dan salah, atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, dan 

kemampuan memecahkan masalah soal. Hasil tes digunakan untuk 

mengetahuai hasil belajar siswa dan keberhasilan tindakan. Dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan data nilai kognitif siswa kelas XI 

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

F. Validitas Data 

Teknik validitas data adalah untuk mengetahui keabsahan dari data 

yang diterima. Informasi yang akan dijadikan data penelitian harus 

diuji dan diperiksa dahulu validitasnya, sehingga data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Teknik pengujian ini diproses triangulasi data 

(Moelong, 1995:178).Teknik triangulasi ada dua jenis yaitu triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah teknik 

pengumpulan data yang sejenis dari berbagai sumber data yang 

berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode 

pengumpulan data yang berbeda dan bahkan lebih jelas untuk 

diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji 

kemantapan informasinya. 
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Pada rencana penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data 

untuk mengumpulkan data yang sama, dengan tujuan untuk 

memberikan kebenaran, untuk memperoleh kepercayaan terhadap 

suatu data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda, yaitu dari kepala sekolah, guru dan siswa dimana data 

yang satu dikontrol oleh data yang lain dari sumber yang berbeda dan 

juga mengontrol data yang sama dari sumber yang sama pada situasi 

yang berbeda. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada setiap kegiatan observasi dari setiap 

siklus, dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik 

prosentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan analisis meliputi: 

1. Hasil belajar siswa berupa nilai ulangan harian kelas XI A Teknik 

Mesin. 

2. Tingkat keberhasilan melalui model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan kategori berhasil, kurang berhasil, dan tidak 

berhasil. 

Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning  terhadap 

keaktifan belajar siswa merupakan salah satu upaya yang baik 

digunakan oleh guru untuk menarik siswa dan dalam penyampaian 

menjadi lebih bervariasi. Model yang didapat sebagai alternatif 

penyampaian materi dengan menggunakan model pembelajaran 

Problrm Based Learningl. Model ini merupakan salah satu bagian dari 

berbagai model atau metode dalam pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat lebih merangsang siswa 
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menjadi aktif dan lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Desain Penelitian PTK Menurut Suharmi Arikunto 

(2008:16) 

 

H. Instrument Penelitian  

Instrumen dikembangkan oleh peneliti bersama mitra guru 

berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan. Peneliti menggunakan 

metode observasi berbentuk partisipasi. Observasi partisipasi yaitu 

observer berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Observesi juga 

terlibat pada aktivitas dalam bentuk persiapan kegiatan belajar 

mengajar termasuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai 

dengan pelaksanaan. 

Instrument dalam PTK ini antara lain: 

1. Soal Tes 

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan tes antara lain: 

Siklus I 

? 

Pengamatan 

Pelaksanaan Siklus II Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan 
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a. Menentukan materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerajinan bahan 

lunak kelas XI A Teknik Mesin. 

b. Membuat kisi-kisi soal 

Dalam kisi-kisi soal ini dapat masukan pula tingkat kesukaran dan 

bentuk soal. Dengan demikian satu kisi-kisi terdapat informasi 

tentang prosentase soal yang memiliki tingkat kesukaran tertentu, 

variasi penggunaan jenis soal sesuai dengan indikator dan tingkat 

kesukarannya. 

c. Menentukan tipe atau bentuk soal 

Bentuk soal dalam penelitian ini adalah pilihan ganda dengan 

tingkat kesulitan rendah. 

2. Non Tes 

Instrument penilaian non tes dibuat dalam bentuk penilaian skala sikap 

yang bertujuan untuk mengetahui sikap siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Penilaian ini dilakukan selama berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. 

I. Indikator Capaian Penelitian 

Indikator pencapaian merupakan tolok ukur dan keberhasilan tindakan 

yang telah direncanakan dan berguna untuk penentuan langkah 

selanjutnya. Berdasarkan data penunjang yang diperoleh bahwa siswa 

kelas XI A Teknik Mesin SMK Muhammadiyah 1 Surakarta, 

perolehan nilai pada subtema kerajinan bahan keras di atas KKM 

mencapai 40%. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran kerajinan bahan keras 

mencapai keberhasilan 80%. 

 


