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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Desain   Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen   dengan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif.  Pendekatan kuantitatif untuk  mendapatkan gambaran 

tentang kemampuan  pemahaman dan kemampuan komunikasi matematik siswa 

berdasarkan pada hasil tes.  Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan gambaran  sikap siswa terhadap pembelajaran matematika realistik 

secara menyeluruh. 

 Pada penelitian ini ada dua kelompok subjek penelitian yaitu kelas  

eksperimen melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika 

realistik dan kelas kontrol melakukan pembelajaran konvensional.  Pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes awal/pretes dan tes akhir/postes 

dengan menggunakan soal yang sama. 

  Penelitian kuasi eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari 

pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang tidak 

terkontrol secara ketat atau penuh, pengontrolan disesuaikan dengan kondisi yang 

ada (Sudjana dan Ibrahim, 2009).   Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas yaitu pembelajaran 

matematika realistik, sedangkan variabel tidak bebasnya yaitu kemampuan 

pemahaman matematik  dan kemampuan komunikasi matematik siswa 
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 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretes-postes 

kelompok kontrol tanpa acak (Sudjana dan Ibrahim, 2009) dengan rancangan 

seperti pada Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1.  

Desain Penelitian 

Kelompok Pretes Perlakuan Postes 

E O  X O  

K O   O  

Ket:   E    =   Eksperimen dan  K = Kontrol 

          O  =  Pretes dan Postes (tes pemahaman   dan kemampuan   komunikasi 
matematik) 

          X   =   Pembelajaran matematika realistik. 

 

B. Subjek  Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2008:80) populasi merupakan wilayah generalisasi  

yang terdiri atas subjek /objek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah siswa kelas II   

Madrasah Ibtidaiyah  sekota Cimahi.  Jumlah Madrasah Ibtidaiyah  (MI) sekota 

Cimahi berjumlah  18 buah.    Dari jumlah keseluruhan dipilih dua sekolah yang 

dijadikan kelas eksperimen dan  kelas kontrol. Yang terpilih menjadi kelas 

eksperimen adalah MI Cimindi II dan yang terpilih menjadi kelas kontrol  adalah    

MI Cimindi I.  
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        Sumber: www.google.co.id 

Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 

   MI Cimindi I dan MI Cimindi II  terletak pada tempat dan  lokasi   yang 

sama yaitu Gang. H. Arsad RT 05/18 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi 

Tengah Kota Cimahi.  Walaupun terletak pada satu lokasi namum kedua MI ini 

memiliki managemen madrasah yang terpisah.  

  MI Cimindi I   memiliki 6 rombongan belajar.  Salah satu kelas  diambil  

sebagai kelas penelitian yaitu kelas 2    dengan jumlah  siswanya 33 orang sebagai 

kelas kontrol yaitu kelas yang melaksanakan pembelajaran konvensional.   MI 

Cimindi I memiliki 13 guru PNS dan honorer yang mempunyai kualifikasi 9 

orang dari  S1, 3 orang dari  sarjana muda dan 1 orang dari SMA.  Siswa/i yang 

bersekolah di MI Cimindi I umumnya tergolong dalam yang katagori 

berkemampuan sedang dan rendah dan berasal dari keluarga buruh dan pedagang.   
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 Sedangkan MI Cimindi II memiliki 6 rombongan belajar, kemudian 

diambil satu kelas  yaitu kelas 2 yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas 

eksperimen yaitu kelas yang melaksanakan pembelajaran matematika realistik.  

MI Cimindi II memiliki  13 guru PNS dan honorer yang mempunyai kualifikasi  

10 orang dari S1, 1 orang dari sarjana muda dan 2 orang dari SMA.  Proses 

kegiatan belajar mengajar dilakukan pada pagi hari.  Siswa/i yang bersekolah di 

MI Cimindi II umumnya tergolong dalam yang katagori berkemampuan sedang 

dan rendah dan berasal dari keluarga buruh dan pedagang.   Kedua Madrasah ini 

menyelenggarakan pendidikan pada pagi hari. 

 

C. Waktu dan Tahap Penelitian 

1.  Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada semester II tahun ajaran 2009/2010 yang 

dimulai sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.   Jadwal 

kegiatan dalam kurun waktu di atas dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini: 
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Tabel 3.2 

Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan 

BULAN 

Jan 
2010 

Feb 
2010 

Mar 
2010 

Apr 
2010 

Mei 
2010 

Juni 
2010 

Juli 
2010 

Ags 
2010 

1. Pembuatan proposal         

2. Seminar proposal         

3. 
Menyusun instrumen 
penelitian  

 
      

4. 
Pelaksanaan 
Penelitian  

 
      

5. Pengumpulan data         

6. Pengolahan data         

7. Penyelesaian tesis         

 

2. Tahap Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan  yaitu: tahap  persiapan 

penelitian, tahap  penelitian, dan tahap  analisis data. 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan  peneliti melakukan kegiatan yaitu studi pustaka tentang 

materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian, penyusunan 

proposal, seminar proposal, studi pendahuluan, penyusunan instrumen 

penelitian, pengujian instrumen dan perbaikan instrumen.  Tahap persiapan ini 

dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2010. 
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b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan pretes kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menggunakan soal yang sama.  Kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian perlakuan  dengan   pembelajaran matematika 

realistik pada kelas eksperimen sebanyak 7 kali pertemuan. 

Setelah rangkaian kegiatan perlakuan selesai dilaksanakan maka dilakukan 

postes kepada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. 

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan April 2010 sampai 

dengan Mei 2010. 

c. Tahap Analisis Data 

Pengolahan dan Analisis data dilakukan pada bulan Juni 2010 sampai dengan 

bulan Juli 2010 

 

D. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan  data diinginkan maka  penelitian ini menggunakan   

beberapa instrumen yaitu: (a) soal pretes dan postes pemahaman dan kemampuan 

komunikasi  matematik (b) lembar observasi siswa dan guru, (c) angket skala 

sikap,  (d) pedoman wawancara untuk mengetahui respon siswa dan guru terhadap 

pembelajaran matematika realistik, (e) lembar aktivitas siswa. 

1. Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematik 

 Tes kemampuan pemahaman dan komunikasi  matematik dilaksanakan 

untuk mendapatkan data kuantitatif  berupa kemampuan pemahaman dan 

komunikasi siswa dalam menyelesaikan soal pretes dan postes pada materi 
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bangun datar sederhana. Pemberian skor untuk tes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematik berpedoman pada kriteria yang dikemukakan oleh Cai, 

Lane dan Jacabsin (1996) yang telah diadaptasi seperti pada Tabel 3.3. 

 Tabel 3.3 

Kriteria Skor Pemahaman Konsep 

Respon siswa Skor 

Tidak ada jawaban/ salah menginterpretasikan.  0 

Jawaban sebagian besar mengandung perhitungan yang salah  1 

Jawaban kurang lengkap (sebagian petunjuk diikuti) penggunaan algoritma 

lengkap, namun mengandung perhitungan yang salah  

 

2 

Jawaban hampir lengkap (sebagian petunjuk diikuti), penggunaan 

algoritma secara lengkap dan benar, namun mengandung sedikit kesalahan. 

 

3 

Jawaban lengkap ( hampir semua petunjuk soal diikuti), penggunaan 

algoritma secara lengkap dan benar, dan melakukan perhitungan dengan 

benar 

 

4 

 Diadaptasi dari Cai, Lane, dan Jacabsin (1996) 

Selanjutnya pemberian skor untuk tes kemampuan  komunikasi matematik siswa 

berpedoman pada kriteria yang dikemukakan oleh Cai, Lane dan Jacabsin (1996) 

yang telah diadaptasi seperti pada Tabel 3.4 di bawah ini: 
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Tabel 3.4 

Kriteria Skor Kemampuan Komunikasi Matematik 

Respon Siswa  Skor 

Tidak ada jawaban/salah menginterpretasikan 0 

Hanya sedikit dari penjelasan yang benar. Hanya sedikit model 

matematika yang benar. 

 

1 

Penjelasan secara matematis masuk akal, namun hanya sebagian 

yang lengkap dan benar  

 

2 

Penjelasan secara matematis masuk akal dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara logis dan ada sedikit kesalahan.  

 

3 

Penjelasan secara matematis masuk akal dan benar dan tersusun 

secara logis.  

 

4 

 Diadaptasi dari Cai, Lane, dan Jakabesin (1996)  

  

Tes kemampuan pemahaman dan komunikasi pada tahap awal  diuji cobakan 

terlebih dahulu  kepada siswa Madarasah Ibtidaiyah  PUI kota Cimahi yang telah 

memperoleh materi ini.  Tes ujicoba ini dilakukan untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran dari instrumen  agar dapat 

diketahui  apakah instrumen sudah masuk katagori layak digunakan. 

1)  Validitas Tes 

 Validitas  berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang 

diukur (Sudjana dan Ibrahim, 2007).   Data yang valid adalah data  yang tidak 

berbeda  antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan  data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2008).  Pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item 

instrumen dengan rumus Pearson Product Moment . Kemudian untuk menentukan 

koefisien korelasi digunakan uji-t dengan rumus yaitu; 
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 t =  rxy� ���
�� ��	
��            (Sudjana, 2002) 

Keterangan :   t   = daya beda 

                  n   = banyaknya subjek 

  rxy = koefisien korelasi 

 Pada tahap ini peneliti menggunakan ANATES Versi 4.0.5. Dari hasil 

analisis diperoleh koefisien korelasi setiap butir soal secara langsung.   Kemudian 

langkah berikutnya adalah membandingkan  nilai rxy dengan nlai r Product 

Moment Table pada interval kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan n-2. 

Menurut Muhidin dan Abdurahman (Siregar, 2009), setiap butir soal dikatakan 

valid jika nilai rXY  lebih besar daripada nilai r tabel .  Hasil analisis validitas tes 

disajikan pada Tabel 3.5.   

Tabel 3.5 

Analisis Validitas Tes Kemampuan Pemahaman   dan 
 Kemampuan Komunikasi Matematik 

 
Nomor Soal rXY rtabel Keterangan 

1 0,689 0,37 Valid 
2 0,653 0,37 Valid 
3 0,718 0,37 Valid 
4 0,105 0,37 Tidak Valid 
5 0,557 0,37 Valid 
6 0,624 0,37 Valid 
7 0,635 0,37 Valid 
8 0,486 0,37 Valid 
9 0,562 0,37 Valid 
10 0,562 0,37 Valid 
11 0,146 0,37 Tidak Valid 
12 0,568 0,37 Valid 

           

 Dari Tabel 3.5 di atas yang terdiri 12 item soal uji instrumen kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematik terlihat bahwa terdapat 2 soal yang tidak 
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valid yaitu soal no 4 dan soal nomor 11.  Dengan demikian jumlah item soal yang 

akan digunakan sebagai bahan pretes dan postes pengujian kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematik dalam penelitian ini sebanyak 10 soal.   

2)  Reliabilitas Butir Soal 

Instrumen yang reliabel adalah  instrumen yang dapat dipercaya akan 

menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataan dan akan memberikan hasil 

yang tetap (Arikunto, 2006).  

 Untuk mendapat koefisien reliabiltas digunakan rumus Alpha yaitu: 

r11 = 
�

��� 1 � ∑ ���
���

� 

Keterangan : 

r11  = Koefisien reliabilitas 

∑ ���  = Jumlah varians dari tiap-tiap butir item 

���  = Varians dari skor total 

�  = Banyaknya butir item     

Selain itu untuk mendapatkan koefisien reliabilitas dapat digunakan ANATES 

Versi 4.0.5.  Kemudian koefisien reliabilitas yang diperoleh diklasifikasikan 

dengan standar Guilford (Ruseffendi , 1998) seperti pada tabel 3.6 di bawah ini: 
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Tabel 3.6 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 
 

Besarnya  r Tingkat Reliabilitas 

0,00 – 0,20 Kecil 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,70 Sedang 

0,71 – 0,90 Tinggi 

0,91 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

Hasil perhitungan terhadap uji coba tes pemahaman dan komunikasi matematis 

didapatkan koefisien relabilitasnya  yaitu r11 = 0,84 yang menunjukkan bahwa 

soal kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik yang digunakan 

memiliki tingkat reliabilitas dalam katagori tinggi. 

3)  Daya Pembeda 

Daya Pembeda  merupakan indikator yang menunjukkan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut membedakan siswa yang berkemampuan tinggi 

dengan siswa yang berkemampuan rendah atau dengan kata lain daya pembeda 

adalah korelasi antara skor jawaban  (setiap butir soal)  dengan skor jawaban 

seluruh soal atau selisih skor jawaban siswa pandai dengan siswa lemah dibagi 

banyaknya siswa dalam kelompok pandai dan lemah. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda (DP) adalah: 

DP = 
��� ��

��  
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Keterangan: 

DP  = Indeks daya pembeda 

SA  = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

SB  =   Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA  = Jumlah skor ideal salah satu kelompok pada butir soal yang 

 diolah  

Selanjutnya setiap butir soal yang telah dihitung skor daya pembedanya (DP) 

berdasarkan rumus di atas akan diklasifikasikan berdasarkan tabel  daya pembeda 

di bawah ini (Suherman dalam Kania,  2009) yaitu: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Klasifikasi 

DP�0,00 Sangat Jelek 

0,00� � � 0,20 Jelek 

0,20� � � 0,40 Cukup 

0,40� � � 0,70 Baik 

0,70� � � 1,00 Sangat Baik 

 

Berdasarkan perhitungan terhadap 12 item butir soal kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematik yang diuji cobakan  maka diperoleh hasil seperti pada 

Tabel 3.8  berikut ini yang disertai interpretasinya. 
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Tabel 3.8 

Daya Pembeda Butir Soal Kemampuan Pemahaman dan 
Komunikasi Matematis 

 
Nomor 

Soal 

Daya Pembeda  

(%) 

Interpretasi Daya 

Pembeda 

1 54,17 Baik 
2 75 Sangat Baik 
3 58,00 Baik 
4 0,00 Jelek 
5 37,50 Cukup 
6 43,75 Baik 
7 53,13 Baik 
8 58,33 Baik 
9 46,88 Baik 
10 43,75 Baik 
11 9,38 Jelek 
12 50,00 Baik 

 

 Berdasarkan Tabel  3.7 di atas terdapat  1 item soal untuk aspek 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik yang dinyatakan dengan 

kriteria sangat baik yaitu soal nomor 2.  Kemudian  terdapat 8 item soal yang 

dinyatakan dengan kriteria baik yaitu soal nomor 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12.  

Terdapat 1 item soal yang dinyatakan dengan kriteria cukup yaitu soal nomor 5 

dan terdapat pula 2 item soal yang dinyatakan dengan kriteria jelek. 

4) Tingkat Kesukaran 

Kesulitan setiap butir soal ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya siswa 

yang menjawab butir soal itu benar dengan banyaknya siswa yang menjawab soal 

itu salah.  Sementara itu untuk melihat kesukaran soal uraian  dapat menggunakan 

ANATES   Versi 4.0.5. atau menggunakan rumus (Suherman & Sukjaya, 1990 ),  

yaitu:      
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TK = 
��&��
��&'�

 

Keterangan: 

TK = Indeks tingkat kesukaran 

SA  = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

SB  = Jumlah skor kelompok bawah  pada butir soal yang diolah  

IA  = Jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang  diolah 

IB  =  Jumlah skor ideal kelompok bawah  pada butir soal yang  diolah 

Klasifikasi tingkat kesukaran butir soal yang digunakan berpedoman kepada 

aturan yang kemukakan oleh Suherman dan Sukjaya (1990)  seperti tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat Kesukaran Kategori Soal 

TK = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00� () � 0,30 Sukar 

0,30� () � 0,70 Sedang 

0,70� () � 1,00 Mudah 

TK= 1,00 Terlalu Mudah 

 

 Berdasarkan perhitungan dengan bantuan ANATES Versi 4.0.5. terhadap 

12 item butir soal kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik  maka 

diperoleh hasil tingkat kesukaran setiap butir soal seperti pada Tabel 3.10 di 

bawah ini:  
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Tabel 3.10 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Kemampuan Pemahaman dan 
Komunikasi Matematik 

 
Nomor Soal Tingkat Kesukaran Kategori 

1 68,75 Sedang 
2 50,00 Sedang 
3 62,50 Sedang 
4 81,25 Mudah 
5 60,42 Sedang 
6 43,75 Sedang 
7 48,44 Sedang 
8 58,33 Sedang 
9 35,94 Sedang 
10 28,13 Sukar 
11 57,81 Sedang 
12 50,00 Sedang 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba tes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematik setiap butir soal diperoleh   masing-

masing 1 item soal yang dinyatakan dengan tingkat kesukaran dalam katagori 

mudah dan  sukar yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 10. Sementara itu terdapat 

10 item soal yang dinyatakan dengan tingkat kesukaran dalam katagori sedang 

yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12.  

 

E. Pengembangan Bahan Ajar 

 Materi pembelajaran dalam penelitian ini  berlandaskan pada kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)   pada kelas II   semester 2 yang telah dibuat 

oleh Madrasah  yang bersangkutan.    Langkah-langkah pembelajaran matematika 

realistik ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan 

kemampuan komunikasi matematik siswa.  Selain itu pembelajaran yang 
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menggunakan pendekatan matematika realistik ditunjang dengan Lembar 

Aktivitas Siswa (LAS) yang diberikan pada setiap siswa.  Lembar Aktivitas Siswa 

memuat sejumlah soal-soal yang harus dikerjakan siswa secara individu ataupun 

berkelompok.  Soal-soal yang disajikan dalam LAS  telah disusun sesuai dengan  

kriteria  kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik siswa. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini melalui  tes, angket dan lembar 

pengamatan (observasi).  Tes dilakukan pada awal sebelum dan sesudah 

pelaksanaan penelitian yang menggunakan pembelajaran matematika realistik 

(pretes dan postes).  Sementara itu angket untuk guru  diberikan pada guru setelah 

selesai pelaksanaan pembelajaran dan untuk lembar pengamatan digunakan oleh 

peneliti dan guru setiap  proses pembelajaran berlangsung. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Data Hasil Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematik (Pretes 

dan Postes) 

Data yang diperoleh dari hasil tes selanjutnya diolah melalui tahap sebagai 

berikut: 

• Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan sistem 

penskoran yang digunakan. 

• Membuat tabel skor  tes hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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• Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran 

dihitung  dengan rumus g factor (N-Gains) dengan rumus: 

   g = 
eMaks

ePost

SS

SS

Pr

Pr

−
−

 (Hake dalam Meltzer, 2002) 

       Keterangan:  

   SPost  = Skor Postes 

    SPre    = Skor pretes             

        SMaks = Skor maksimum 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi dari Hake dalam Meltzer yaitu:  

Tabel 3.11  Klasifikasi Gain (g) 

Basarnya g Interpretasi 

                    g > 0,7 Tinggi 

           0,3 � g � 0,7 Sedang 

                    g < 0,3 Rendah 

                Sumber: Hake dalam Meltzer (2002) 

• Uji statistik menggunakan SPSS versi 12. 

• Menguji normalitas data skor tes kemampuan pemahaman   dan 

komunikasi matematik menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov Z 

• Menguji homogenitas varians tes pemahaman konsep dan kemampuan 

penalaran menggunakan uji statistik Levene’s  Test. 

• Jika sebaran data normal dan homogen, kemudian dilakukan uji 

signifikansi dengan uji-t melalui uji statistik Compare Mean Independent 
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Samples Test.  Kemudian nilai yang diperoleh (thitung) disbandingkan dengan 

ttabel.    Menurut Riduwan dan Akdon (2007) untuk menarik  keputusan dapat 

menggunakan kaidah sebagai berikut: 

 Jika  thitung <  ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 Jika  thitung >  ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Data Hasil Observasi dan Angket   

Data yang diproleh dari observasi dan angket akan diolah dalam bentuk 

persentase yang kemudian akan menjadi  kesimpulan dari respon guru dan 

siswa terhadap pembelajaran matematika realistik yang telah dilaksanakan.     

 

H. Teknik  Analisis Data 

 Teknik analisis data statistik yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. 

Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H0:    µ1 = µ2                       

H1:    µ1≠ µ2 

Uji hipotesis menggunakan anova dua jalur, setelah sebelumnya dilakukan uji 

Normalitas dan uji Homogenitas Varians dengan SPSS versi 12. 

 

I. Prosedur Penelitian 

 Prosedur Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu  tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan diakhiri dengan tahap analisa data sampai 
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Pelaksanaan Pembelajaran   

Matematika Realistik 

Pelaksanaan Pembelajaran Biasa         

(Konvensional) 

         Postes 

Kesimpulan 

Studi Kepustakaan 

Rancangan Pembelajaran Biasa 

(Konvensional) 

 Penyusunan Rancangan Pembelajaran      

Matematika Realistik 

Penyusunan, ujicoba, revisi, dan 

pengesahan instrumen 

    Analisis Data 

Observasi, angket 

skala sikap dan 

wawancara 

Pengumpulan Data 

Penentuan subjek penelitian 

dengan diperoleh kesimpulan.  Untuk melihat prosedur secara lengkap tercantum  

dalam  Bagan 3.2.   

 

 

 

 

 

 

          

                       

          

 

 

 

     

    

       

 

 

                                              

 

Bagan. 3.2  Prosedur Penelitian 

         Pretes 


