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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data yang 

merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian mengenai “Penerapan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Mulyasa (2010, hlm. 33) Penelitian Tindakan Kelas adalah upaya 

untuk meningkatan kinerja sistem organisasi atau masyarakat agar lebih efektif 

dan efisien, termasuk untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan. Selain itu 

Penelitian Tindakan Kelas juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi 

masalah yang ada di dalam kelas dan menjadi referensi bagi guru atau pengajar 

lain yang membacanya agar masalah yang di hadapi dalam kelas tersebut dapat 

teratasi dengan metode atau cara yang tepat dan berdasarkan pengalaman dan 

penelitian yang telah dilakukan. 

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah model Spiral dari 

Kemmis dan Taggart (dalam Wiriaatmaya 2012, hlm. 66) Tahapan-tahapan 

dalam model spiral yaitu perencanaan (planning). tahap selanjutnya adalah 

tindakan/pelaksanaan (act) dalam tahapan ini mulai diajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa untuk mendorong mereka mengataakan apa yang 

mereka pahami, dan apa yang mereka minati. Tahapan selanjutnya adalah 

pengamatan (observe), pada tahapan ini pertanyan dan jawaban siswa dicatat atau 

direkam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tahapan selanjutnya adalah 

reflektif (reflect), pada tahapan ini  adalah tahap merefleksi dari tahap-tahap yang 

telah kita lakukan dalam upaya perbaikan. Pada siklus selanjutnya, perencanaan 

direvisi dengan memodifikasi sesuai dengan perbaikan yang dibutuhkan. 
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Berikut ini adalah  skema atau alur PTK yang dikemukakan Kemmis dan 

Taggart (dalam Wiriaatmaja, 2012 hlm. 66): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Spiral menurut Kemmis dan Taggart 

Langkah-langkah pada model spiral menurut Kemmis dan Taggart dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan tindakan (planning) yaitu rencana tindakan apa yang akan 

dilaksanakan untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan tingkah laku dan 

sikap sosial sebagai solusi. Kegiatan yang dilakukan  dalam perencanaan 

tindakan adalah penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

mengacu pada pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME). Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan 
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pembelajaran, lembar kerja siswa, lembar evaluasi, lembar observasi dan tes 

akhir siklus. 

b. Pelaksanaan tindakan (acting) yaitu apa yang akan dilaksanakan oleh peneliti 

sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang diinginkan. Kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah di buat sebelumnya. Dalam 

usaha melaksanakan perbaikan, suatu perencanaan bersifat fleksibel dan dapat 

berubah sesuai dengan apa yang terjadi selama proses pembelajaran di lapangan 

berlangsung. 

c. Pengamatan (observing) yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilaksakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu melakukan 

observasi selama pelaksanaan tindakan sebagai upaya utnuk mengetahu jalannya 

pembelajaran yang dilakukan. Dalam melakukan observasi, peneliti dibantu oleh 

pengamat lain yang dihadirkan di dalam kelas untuk ikut mengamati jalannya 

pembelajaran berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan oleh peneliti.  

d. Refleksi (reflecting) yaitu mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan diskusi dengan guru 

pamong dan observer mengenai hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dilakukan, kekurangan maupun kelebihan dari pembelajaran  yang 

telah dilakukan untuk menyimpulkan data atu infirmasi sebagai pertimbangan 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran siklus selanjutnya. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan penelitian ini yaitu kelas IV salah satu SD di Kecamatan Sukasari 

tahun pelajaran 2015-2016 Partisipan tersebut dipilih berdasarkan analisis 

masalah yang didapat pada saat praktek terbimbing di kelas tinggi dalam 

program Pengenalan Lapangan Persekolahan. Peneliti memilih seluruh siswa 

didalam kelas dengan jumlah siswa delapan orang siswa, lima orang siswa 

perempuan dan tiga orang siswa laki-laki. 
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C. Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan studi 

pendahuluan untuk mengidentifikasi dan menentukan masalah yang akan 

difokuskan untuk diteliti. Hasil Studi kasus terdahulu, direfleksi oleh peneliti agar 

dapat menentukan strategi pemecahannya. 

Tahap tindakan penelitian dapt diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Permintaan izin dari Kepala Sekolah di sekolah dasar yang akan menjadi tempat 

penelitian. 

b. Kegiatan observasi dan diskusi  dilakukan sebagai studi pendahuluan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran untuk menentukan masalah yang akan dikaji terutama 

masalah yang terdapat pada siswa kelas IV sekolah dasar yang akan dijadikan 

sebagai subjek penelitian. 

c. Identifikasi permasalahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah yang muncul dan dilihat masalah yang paling menonjol dan 

mendasar.  

d. Melakukan tes dan observasi. Melakukan studi literatur untuk memperoleh 

dukungan teori mengenai strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah. 

e. Menentukan pendekatan, metode atau model yang relevan dengan karakteristik 

siswa, bahan ajar dan  proses belajar mengajar yang sedang berlangsung pada 

pembelajaran Matematika di kelas IV sekolah dasar. 

f. Melakukan studi kurikulum mengenai pokok bahasan yang akan dijadikan 

penelitian. 

g. Kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan kajian terhadap Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 dan buku sumber kelas IV. 

h. Menyusun proposal penelitian 

 

2. Tahap Perencanaan Penelitian 
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Setelah melakukan studi pendahuluan atau pra penelitian dan langkah-

langkah yang terdapat pada pra penelitian, peneliti merancang perencanaan 

tindakan untuk siklus.  

 

 

 

 

Siklus I 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan kurikulum dan program pembelajaran; 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran; 

c. Menyiapkan buku sumber; 

d. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan menggunakan 

Pendekaran pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME); 

e. Membuat LKS (Lembar Kerja Siswa) dan Lembar Evaluasi Siswa ; 

f. Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian; 

g. Membuat media pembelajaran berupa bangun ruang sederhana berbentuk kubus 

dan balok; 

h. Menyiapkan reward dan; 

i. Mendiskusikan RPP, LKS, Lembar Evaluasi dan instrumen penelitian dengan 

dosen pembimbing. 

 

Siklus II 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II adalah  hasil 

refleksi siklus I. Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan kurikulum dan program pembelajaran; 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran; 
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c. Menyiapkan buku sumber; 

d. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan menggunakan 

Pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dan 

perbaikan dari hasil refleksai dari siklus I; 

e. Membuat LKS (Lembar Kerja Siswa) dan Lembar Evaluasi Siswa;  

f. Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian;  

g. Membuat media pembelajaran berbentuk bangun ruang sederhana berbentuk 

tabung, kerucut dan bola, serta gambar dan sifat dari bangun ruang sederhana. 

h. Menyiapkan reward; 

i. Mendiskusikan RPP, LKS, Lembar Evaluasi dan instrumen penelitian dengan 

dosen pembimbing dan; 

j. Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini siswa akan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatajan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) dalam rangga meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 

IV sekolah dasar. 

 

D. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

tes dan nontes. Teknik tes dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan tes 

evaluasi kepada siswa di akhir pelajaran. Dan untuk teknik pengumpulan data 

nontes menggunakan teknik triangulasi data yakni pengumpulan data dengan 

menggunakan tiga teknik yang berbeda yakni observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi dar sumber data yang sama.  

1. Tes Evaluasi 

Tes yang digunakan merupakan tes prestasi standar. Prosedur yang digunakan 

untuk menyusun tes standar untuk tes prestasi melalui cara langsung yang 
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ditumbuhkan dari tes yang digunakan di kelas (Arikunto, 2012. Hlm. 158). 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar soal tes (lembar 

evaluasi) dalam bentuk soal uraian yang diberikan kepada siswa.  

2. Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan dengan cara melalukan penilaian terhadap pengajar 

(guru/praktikan) dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, apakah 

tahapan-tahapan pembelajaran yang telah di rencanakan muncul atau tidak. 

Lembar observasi digunakan sebagai alat untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga dapat 

mengetahui hal apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya. 

 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan berfung si 

untuk memperbaiki kekurangan pada pembelajaran selanjutnya. 

4. Dokumentasi. 

Alat yang digunakan sebagai alat dokumentasi adalah kamera, alat ini digunakan 

untuk mengabadikan kegiatan yang dianggap pentign selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan sebagai bukti bahwa pembelajaran telah 

dilaksanakan. 

 

5. Pengolahan Data 

Setelah melakukan penelitian, data-data yang diperoleh selanjutnya 

diolah dan dianalisis untuk memperoleh informasi dan dijadikan bahan reffleksi. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk data, narasi, skema 

atau gambar dan data yang digunakan adalah data hasil observasi dan catatan 

lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pemerolehan data yang 

berbentuk angka seperti tes yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

pemahaman konsep siswa. 
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1. Pengolahan Data Kuantitatif 

a. Penyekoran hasil tes 

Bentuk tes yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur pemahaman konsep 

siswa setelah menggunakan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) terdapat beberapa aspek. Untuk menghitung nilai siswa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai = Skor yang diperoleh  X 100 

Skor Maksimum 

Sumber: Nurgiyantoro (2013, hlm. 367) 

 

 

b. Pengolahan nilai rata-rata kelas 

Pengolahan nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa yaitu dengan menggunakan 

rumus: R =
∑𝑋

∑𝑁
 

Keterangan:  

R  : Nilai rata-rata 

∑X : Jumlah semua nilai siswa 

∑N : Jumlah siswa 

 

2. Pengolahan Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan peneliti untuk menganalisis peningkatan 

pemahaman konsep siswa kelas IV SDN S dalam pemebelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

menggunakan model analisis Interaktif dari  Miles dan Hubermen. Menurut 

Sugiono (2013, hlm. 338) analisis ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu 
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reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi data 

(conclution drawing) dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

Mereduksi data menurut Sugiyono (2013, hlm 338) bearti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberkan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila 

diperlukan. 

b) Penyajian Data 

Penyajian data menurut Sugiyono (2013, hlm 241) dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles 

dan Huberman menyatakan yang paling sering digunkan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks. 

c) Verifikasi Data 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

(dalam Sugiyono, 2013, hlm. 345) adalah kesimpulan atau verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

 


