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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian yang berjudul Penerapan Pendekatan Kontekstual Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat pada Siswa 

Kelas IV ini menggunakan metode penelitian tidakan kelas (PTK). Dalam bab ini 

akan dijelaskan desain PTK yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, akan 

dipaparkan partisipan penelitan serta tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini 

berlangsung selama bulan Februari hingga bulan April tahun 2017. Prosedur 

administratif penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen pembelajaran 

yang berisi RPP, bahan ajar dan media ajar serta instrumen pengumpulan data 

yang didalamnya terdapat soal akhir tes pemahaman konsep dan lembar observasi 

dan studi dokumentasi. Prosedur subtantif penelitian ini juga terbagi menjadi dua, 

yaitu cara pengumpulan data dan cara pengolahan data. 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 3), penelitian tindakan kelas adalah 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 Kunandar (2012, hlm. 46), penelitian tindakan kelas adalah suatu 

kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan 

merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan melalui 

beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya.   

Dengan demikian Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang 

dilakukan untuk memperbaiki suatu masalah yang ada pada kelas tersebut dengan 

tujuan perubahan. 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan model penelitian yang 

dikemukakan Kemmis & Taggart. Model yang dikemukakan Kemmis & Taggart 

merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin. Secara mendasar 

tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Model ini 
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banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Kemmis & 

Taggart dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap: 

perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (act & observe), dan refleksi 

(reflect). Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang, sampai tujuan 

penelitian tercapai.  Sebelum melakasanakan PTK dilakukan observasi awal untuk 

mengidentifikasi masalah.  

Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan model penelitian dari 

Kemmis dan Taggart. Berikut adalah bentuk model penelitian dari Kemmis dan 

Taggart :  

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

Gambar 3.1 Siklus menurut Kemmis dan Taggart 

(dalam Arikunto, 2009, hlm. 16) 

Langkah pertama sebelum siklus adalah observasi awal. Observasi ini 

untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya untuk siklus pertama, setelah 

observasi awal adalah penyusunan rencana tindakan. Tahapan berikutnya 

pelaksanaan dan sekaligus pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan. Hasil 

pengamatan kemudian dievaluasi dalam bentuk refleksi. Apabila hasil refleksi 

siklus pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan belum memberikan 

hasil sebagaimana diharapkan, maka berikutnya disusun lagi rencana untuk 
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dilaksanakan pada siklus kedua. Demikian seterusnya sampai hasil yang 

dinginkan benar-benar tercapai 

3.2 Partisipan dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IVB SD Negeri C di 

Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan jumlah siswa 20 orang terdiri dari 11 

orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa perempuan. 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SD Negeri C Bandung yang 

terletak di kelurahan Lebak Gede, kecamatan Coblong, kota Bandung, Jawa Barat. 

Lokasi sekolah sangat strategis karena berada di tengah kota sehingga mudah 

untuk dijangkau.   

Alasan peneliti memilih sekolah tersebut sebagai tempat penelitian, karena 

sekolah tersebut tempat dimana peneliti sedang melaksanakan program 

Pengenalan Lapangan Persekolahan. 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai bulan 

Februari hingga bulan April 2017, pada tahun ajaran 2016-2017. Dimana pada 

bulan Februari peneliti melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan 

yang terdapat pada sekolah tersebut. Kemudian setelah mendapatkan 

permasalahan, peneliti mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan sebanyak dua siklus, siklus I dilaksanakan pada bulan Maret hingga 

bulan April 2017.   

3.3 Prosedur Administratif Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi 

hitung bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri C Bandung dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual. Alur penelitian diawali dengan tahap 

pendahuluan, kemudian mendapatkan hasil yang kemudian dijadikan 

pertimbangan untuk menyusun rencana tindakan. Kemudian setelah tahap 

pendahuluan, dilaksanakan tahap pelaksanaan penelitian dilanjutkan dengan 
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refleksi proses dan hasil. Jika dalam siklus I belum bisa menyelesaikan masalah, 

maka dilanjutkan dengan siklus II, yang direncanakan sesuai dengan refleksi 

proses dan hasil dari siklus I. Jika hasil pada siklus II sudah mencapai ketuntasan 

secara klasikal, maka penelitian dapat dihentikan. Tetapi jika hasil siklus II belum 

mencapai ketuntasan secara klasikal, maka dilaksanakan siklus selanjutnya 

samapi masalah dalam penelitian dapat dipecahkan. Prosedur penelitian akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

3.3.1.1 Perizinan kepada pihak SD Negeri C Bandung 

Perizinan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan izin 

melakukan penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan, agar penelitian yang 

dilaksanakan pada SD S Bandung memiliki izin yang legal. 

3.3.1.2 Observasi kegiatan pembelajaran di kelas 

Kegiatan observasi ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran awal mengenai situasi dan kondisi di lingkungan sekolah, terutama 

pada salah satu kelas IV yang dijadikan objek penelitian. Kegiatan observasi 

dilaksanakan untuk mendapatkan masalah yang akan diselesaikan melalui 

Penelitian Tindakan Kelas. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan observasi 

adalah lembar observasi. 

3.3.1.3 Mengidentifikasi Masalah 

Setelah peneliti mendapatkan permasalahan, kemudian masalah yang 

didapatkan diidentifikasi dan dilakukan kajian mengenai pembelajaran 

Matematika, menentukan pendekatan yang cocok untuk mengatasi masalah 

tersebut, menyusun bahan ajar, menyusun media belajar yang relevan untuk 

menyelesaikan masalah dalam penelitian. 

3.3.2 Tahap Tindakan 

3.3.2.1 Siklus I 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang digunakan untuk penelitian. Pada tahap ini, peneliti membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kontekstual 

dengan pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat. RPP yang dibuat mencakup 

KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, model dan metode pembelajaran 

yang digunakan, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian hasil belajar, RPP 

terlampir dalam lampiran. Selain menyiapkan RPP, peneliti harus mempersiapkan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang didalamnya terdapat soal tentang operasi hitung 

penjumlahan bilangan bulat yang harus dipecahkan siswa bersama kelompoknya, 

yang terlampir dalam lampiran. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan lembar 

evaluasi yang dijadikan sebagai bahan evaluasi pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat siswa di akhir pembelajaran. Lembar evaluasi ini dibuat sesuai 

indikator pemahaman konsep yang diukur. Selain membuat instrumen 

pembelajaran, peneliti membuat lembar observasi yang terlampir pada lampiran 

untuk melihat keterlaksanaan proses pembelajaran. Lembar observasi ini  dibuat 

berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan kontekstual. Sebelum melakukan 

pelaksanaan tindakan, yang harus disiapkan adalah sebagai berikut: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang merupakan perangkat 

pemeblajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan 

melaksanakan pembelajaran secara sistematis sebagai patokan 

keberhasilan proses pembelajaran pada setiap pertemuannya. Masing-

masing RPP berisi mengenai KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, pendekatan yang dipakai, media belajar, sumber belajar, langkah-

langkah pembelajaran serta pedoman penilaian yang dilaksanakan di setiap 

siklusnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini mengacu pada 

pendekatan kontekstual. Dalam penelitian kali ini Kompetensi Dasar (KD) 

dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

KD : 3.16 Memahami pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

dengan menggunakan hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 

Indikator: 

a) Melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

positif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 
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b) Melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

negatif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

c) Melakukan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

positif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

d) Melakukan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan pendahuluan, siswa berdo’a dipimpin oleh KM, siswa diberikan 

motivasi dengan tepuk semangat, siswa memperhatikan guru mengenai 

absensi, siswa memperhatikan aperspsi dari guru, siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran, 

siswa dibagi menjadi 5 kelompok.. 

Kegiatan inti 

b) Siswa menyimak cerita dari guru tentang permasalahan yang didalamnya 

terdapat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat 

c) Siswa memperagakan langkah maju dan langkah mundur dari titik nol 

dengan bimbingan guru. 

d) Siswa bertanya jawab tentang peragaan langkah maju dan langkah mundur 

dengan bimbingan guru. 

e) Siswa memperhatikan penegasan tentang peragaan bilangan bulat yang 

disampaikan oleh guru. 

f) Siswa bersama kelompoknya diberikan LKS dan media belajar. 

g) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mengerjakan LKS dengan 

menggunakan media belajar. 

h) Siswa bersama kelompok yang belum bisa mendapatkan bimbingan dari 

guru. 

i) Siswa bersama kelompoknya mempersentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

j) Kegiatan Penutup, siswa dibimbing oleh guru untuk mereview 

pembelajaran, menyimpulkan pembelajaran, siswa memperhatikan 

penguatan yang dijelaskan oleh guru, siswa mengerjakan lembar evaluasi, 



29 
 

 
Asri Restiani, 2017 
PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS IV 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

siswa diberikan bintang dan ditempel di papan Aku Pasti Bisa, siswa 

berdo’a dipimpin oleh KM.  

2) Bahan ajar memuat materi yang disampaikan ketika kegiatan pembelajaran 

dan media pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami konsep 

operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. 

3) Media ajar. Media pembelajaran ini digunakan untuk membantu siswa 

dalam memecahkan LKS yang dikerjakan bersama kelompoknya. Media 

belajar yang digunakan pada penelitian kali ini adalah garis bilangan, 

boneka mainan, LKS, dan lembar evaluasi. Dalam LKS dicantumkan 

pedoman siswa untuk mengerjakan LKS tersebut. Lembar evaluasi 

digunakan untuk melihat peningkatan pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat.  

4) Lembar observasi berisi indikator ketercapaian suatu pembelajaran 

berdasarkan prinsip pendekatan kontekstual dan didalamnya berisi kolom 

“ya” diberi tanda ceklis jika indikator pembelajaran dilaksanakan, dan 

kolom “tidak” diberi ceklis jika indikator pembelajaran tidak 

dilaksanakan, serta kolom “deskripsi” untuk menuliskan hasil pengamatan 

selama keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan indikator 

pembelajaran. Lembar observasi pada siklus I dilengkapi oleh dua 

observer, yaitu Suci dan Mela yang mengobservasi kegiatan guru 

sekaligus mengobservasi kegiatan siswa selama kegiatan berlangsung. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mendapatkan data penerapan 

pendekatan kontekstual. Setiap observer mendeskripsikan apa yang 

dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung sesuai 

dengan prinsip pendekatan kontekstual. Lembar observasi ini selanjutnya 

disertakan dalam lampiran. 

b. Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajarn (RPP) yang telah dibuat sebelumnya dengan pendekatan 

kontekstual. Sedangkan pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung oleh observer. Kegiatan pengamatan ini mengamati situasi belajar 
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mengajar yang terjadi, respon siswa selama proses pembelajaran, sikap siswa 

dalam kegiatan kelompok dan selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan berlangsung. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pemberian 

tindakan selanjutnya. Bahan refleksi adalah hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran yang telah diamati oleh observer. Hasil tes pemahaman konsep yang 

dilakukan setiap akhir pembelajaran, serta hasil dokumentasi yang merekam 

seluruh kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran.  

3.3.2.2 Siklus II 

a. Perencanaan  

Perencanaan siklus II ini sama seperti yang dilakukan saat perencanaan siklus 

I, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan untuk 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kontekstual dengan pokok 

bahasan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. RPP yang dibuat mencakup 

KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, model dan metode pembelajaran 

yang digunakan, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian hasil belajar, RPP 

terlampir dalam lampiran. RPP yang dibuat ini berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus I. Pada siklus II ini terjadi perubahan langkah-langkah pembelajaran. 

Beberapa langkah pembelajaran ditambahkan berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tindakan lebih maksimal dan mendapatkan 

hasil yang diinginkan juga masalah yang ada dapat dipecahkan. Selain 

menyiapkan RPP, peneliti harus mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

didalamnya terdapat soal tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat yang 

harus dipecahkan siswa bersama kelompoknya, yang terlampir dalam lampiran. 

Selain itu, peneliti juga mempersiapkan lembar evaluasi yang dijadikan sebagai 

bahan evaluasi pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa di akhir 

pembelajaran. Lembar evaluasi ini dibuat sesuai indikator pemahaman konsep 

yang diukur. Selain membuat instrumen pembelajaran, peneliti membuat lembar 
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observasi yang terlampir pada lampiran untuk melihat keterlaksanaan proses 

pembelajaran. Lembar observasi ini  dibuat berdasarkan prinsip-prinsip 

pendekatan kontekstual. Sebelum melakukan pelaksanaan tindakan, yang harus 

disiapkan adalah sebagai berikut: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang merupakan perangkat 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan 

melaksanakan pembelajaran secara sistematis sebagai patokan 

keberhasilan proses pembelajaran pada setiap pertemuannya. RPP pada 

siklus II ini dibuat dengan upaya perbaikan refleksi siklus I. Masing-

masing RPP berisi mengenai KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, pendekatan yang dipakai, media belajar, sumber belajar, langkah-

langkah pembelajaran serta pedoman penilaian yang dilaksanakan di setiap 

siklusnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini mengacu pada 

pendekatan kontekstual. Dalam penelitian kali ini Kompetensi Dasar (KD) 

dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

KD : 3.16 Memahami pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

dengan menggunakan hal-hal yang konkrit dan garis bilangan 

Indikator : 

a) Melakukan pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

positif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

b) Melakukan pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

negatif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

c) Melakukan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

positif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

d) Melakukan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

e) Mengidentifikasi pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

dengan menggunakan hal konkrit dan garis bilangan. 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan pendahuluan, siswa menjawab salam dari guru, siswa berdo’a 

dipimpin oleh KM, siswa diberikan motivasi dengan tepuk semangat, 
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siswa memperhatikan guru mengenai absensi, siswa memperhatikan 

aperspsi dari guru, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran dan langkah pembelajaran, siswa dan guru membuat 

peraturan pembelajaran yaitu jika siswa pindah kelompok maka bintang 

yang diperolehnya akan dikurangi dan siswa yang dapat bertanya, aktif 

dalam pembelajaran akan diberikan bintang, siswa dibagi menjadi 5 

kelompok. 

 

Kegiatan inti 

b) Siswa menyimak cerita dari guru tentang permasalahan yang didalamnya 

terdapat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. 

c) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang siswa yang akan maju ke 

depan ( siswa yang maju ke depan untuk memperagakan langkah maju 

mundur dipilih oleh guru dengan cara di undi) 

d) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai langkah-langkah 

peragaan 

e) Siswa memperagakan langkah maju dan langkah mundur dari titik nol 

dengan bimbingan guru. 

f) Siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan tentang peragaan yang 

dilakukan.  

g) Siswa yang ditunjuk oleh guru (dengan cara di undi) membacakan 

pertanyaan  tentang peragaan 

h) Siswa yang ditunjukan oleh guru (dengan cara di undi) menjawab 

pertanyaan dari teman yang membacakan pertanyaan. 

i) Siswa bertanya jawab tentang peragaan langkah maju dan langkah mundur 

dengan bimbingan guru. 

j) Siswa memperhatikan penegasan tentang peragaan bilangan bulat yang 

disampaikan oleh guru. 

k) Siswa bersama kelompoknya diberikan LKS dan media belajar. 

l) Setiap kelompok diberikan media belajar yang seragam berupa boneka 

mainan dan garis bilangan. 
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m) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengerjaan LKS dan 

penggunaan media belajar. 

n) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mengerjakan LKS dengan 

menggunakan media belajar. 

o) Siswa bersama kelompok yang belum bisa mendapatkan bimbingan dari 

guru. 

p) Siswa bersama kelompoknya mempersentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

q) Kegiatan Penutup, siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan 

pembelajaran, siswa memperhatikan penguatan yang dijelaskan oleh guru, 

siswa mengerjakan lembar evaluasi, siswa diberikan bintang dan ditempel 

di papan Aku Pasti Bisa, siswa berdo’a dipimpin oleh KM.  

2) Bahan ajar memuat materi yang disampaikan ketika kegiatan pembelajaran 

dan media pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami konsep 

operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. 

3) Media ajar. Media pembelajaran ini digunakan untuk membantu siswa 

dalam memecahkan LKS yang dikerjakan bersama kelompoknya. Media 

belajar yang digunakan pada penelitian kali ini adalah garis bilangan, 

boneka mainan, LKS, dan lembar evaluasi. Dalam LKS dicantumkan 

pedoman siswa untuk mengerjakan LKS tersebut. Lembar evaluasi 

digunakan untuk melihat peningkatan pemahaman konsep operasi hitung 

bilangan bulat.  

4) Lembar observasi berisi indikator ketercapaian suatu pembelajaran 

berdasarkan prinsip pendekatan kontekstual dan didalamnya berisi kolom 

“ya” diberi tanda ceklis jika indikator pembelajaran dilaksanakan, dan 

kolom “tidak” diberi ceklis jika indikator pembelajaran tidak 

dilaksanakan, serta kolom “deskripsi” untuk menuliskan hasil pengamatan 

selama keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan indikator 

pembelajaran. Lembar observasi pada siklus II dilengkapi oleh dua 

observer, yaitu Suci dan Fitri yang mengobservasi kegiatan guru sekaligus 

mengobservasi kegiatan siswa selama kegiatan berlangsung. Lembar 
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observasi ini digunakan untuk mendapatkan data penerapan pendekatan 

kontekstual. Setiap observer mendeskripsikan apa yang dilakukan guru 

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan prinsip 

pendekatan kontekstual. Lembar observasi ini selanjutnya disertakan 

dalam lampiran. 

b. Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajarn (RPP) yang telah dibuat sebelumnya dengan pendekatan 

kontekstual. Sedangkan pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung oleh observer. Kegiatan pengamatan ini mengamati situasi belajar 

mengajar yang terjadi, respon siswa selama proses pembelajaran, sikap siswa 

dalam kegiatan kelompok dan selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan berlangsung. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pemberian 

tindakan selanjutnya. Bahan refleksi adalah hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran yang telah diamati oleh observer. Hasil tes pemahaman konsep yang 

dilakukan setiap akhir pembelajaran, serta hasil dokumentasi yang merekam 

seluruh kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Data dari 

pelaksanaan tindakan pertama dan kedua akan dianalisis berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, kemudian data yang telah analisis tersebut dideskripsikan. 

Setelah itu, jika data yang diperoleh dirasa cukup untuk memenuhi kriteria 

kelulusan klasikal, maka kemudian dibuat kesimpulan. Namun, apabila data yang 

diperoleh belum memenuhi kriteria kelulusan klasikal, maka bahan refleksi 

pelaksanaan tindakan ini digunakan untuk perbaikan pada pelaksanaan tindakan 

selanjutnya. 

3.4 Prosedur Substansif Penelitian 

3.4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dengan melihat hasil dari 

instrumen pengumpul data. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

pada penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Lembar observasi, lembar observasi ini digunakan untuk memeproleh 

hasil pengamatan observer terhadap keterlaksanaan proses pembelajaran 

berdasarkan indikator pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Hasil 

pengamatan ini berupa deskripsi kegiatan guru dan siswa selama proses 

pembelajaran. Observasi ini dibantu oleh dua orang observer yang 

mengamati kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran. 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran 

mengenai aktifitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil 

observasi ini, diapatkan catatan tentang kegiatan yang dilakukan guru dan 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Observer pun 

diperkenankan untuk menuliskan saran terhadap kegiatan pembelajaran. 

Dari hasil observasi ini dijadikan bahan refleksi untuk melakukan tindakan 

di siklus berikutnya.  

b. Lembar evaluasi, lembar evaluasi akhir ini diberikan kepada siswa di akhir 

pembelajaran. Lembar evaluasi ini untuk mengukur pemahaman konsep 

operasi hitung bilangan bulat siswa. Lembar evauasi dibuat sesuai dengan 

indikator pemahaman konsep yang akan diukur, yaitu menyatakan ulang 

sebuah konsep dan mengaplikasikan konsep. Hasil dari lembar evaluasi ini 

dijadikan bahan refleksi untuk melakukan tindakan di siklus berikutnya. 

c. Data dokumentasi, dokumentasi ini diambil selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Alat dokumentasi yang digunakan berupa kamera foto untuk 

merekam proses pembelajaran dan kamera handphone untuk mengambil 

gambar kegiatan pembelajaran. dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti 

konkret dimana peneliti bisa melihat aktifitas guru dan aktifitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peneliti dibantu oleh satu 

orang teman untuk merekam kegiatan pembelajaran.  

3.4.2 Pengolahan Data 

3.4.2.1 Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan analisis 

data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa 

hasil tes pemahaman konsep siswa setelah pemberian tindakan pada akhir 
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pembelajaran di setiap siklusnya. Analisis kuantitatif dilakukan dengan 

menyajikan data persentase.  Analisis kuantitatif ini digunakan untuk 

menganalisis data yang berupa angka yaitu hasil dari skala tes pemahaman 

konsep. Pengolahan data kuantitatif ini disajikan dalam bentuk diagram batang 

dan diagram lingkaran. Adapun analisis ini digunakan untuk menganalisis data 

berkaitan dengan meningkatnya hasil belajar siswa kemudian dideskripsikan. 

a. Pengolahan Data Kuantiatif 

1) Skor Hasil Tes 

Penskoran terhadap jawaban siswa menggunakan rubrik penskoran 

pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat berikut: 

 

Tabel. 3.1. 

Kriteria Penskoran Tes Pemahaman Konsep 

Indikator Pemahaman 

Konsep 
Kriteria Skor 

Menyatakan ulang sebuah 

konsep 

Menuliskan kalimat matematika 

dan melakukan operasi hitung 

bilangan bulat dengan benar 

4 

Menuliskan kalimat matematika 

saja dengan benar 

3 

Menuliskan sebagian kalimat 

matematika 

2 

Ada usaha untuk menjawab 1 

Tidak mengisi jawaban 0 

Mengaplikasikan konsep Menggambarkan garis bilangan 

dengan benar 

1 

Menggambarkan sebagian garis 

bilangan 

0,5 

Jawaban salah 0 

Tidak mengisi jawaban 0 

 

2) Nilai Tes Evaluasi Siswa 

Untuk melihat penilaian akhir siswa setelah diberikan tes pemahaman 

konsep setiap siklus menurut Sulistiani (2014, hlm.41) dalam (Yuliani, 2016) , 

yaitu: 

𝑁 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 × 100 
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3) Nilai Rata-rata Kelas 

Rumus menghitung nilai rata-rata kelas hasil belajar kognitif dan hasil 

belajar afektif menurut Sudjana (2011, hlm. 109) yaitu: 

𝑋 =  
∑ 𝑥

∑ 𝑁
 

Keterangan : 

X  : rata-rata (mean) 

∑ 𝑥  : jumlah seluruh skor 

∑ 𝑁 : jumlah seluruh siswa di kelas 

4) Persentase Ketuntasan Belajar 

Menurut Djamarah (2006, hlm. 108) keberhasilan proses belajar mengajar 

yaitu apabila 75 % dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar atau 

mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal atau maksimal maka proses belajar 

mengajar dikatakan tuntas. Dengan berpedoman padal hal tersebut, untuk 

mengetahui keberhasilan pembelajaran perlu diadakan perhitungan persentase 

jumlah siswa tuntas atau telah memenuhi KKM pada mata pelajaran Matematika 

yaitu 75, dengan menggunakan sebagai berikut: 

 

𝑃 =  
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel. 3.2. 

Kriteria ketuntasan belajar 

Persentase Kategori 

100 % Istimewa 

76 % - 99 % Baik Sekali 

60 % - 75 % Baik 

0 % - 60 % Kurang 

Djamarah (2006, hlm. 107) 

3.4.2.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan utnuk mengetahui gambaran aktifitas 

guru dan siswa dengan penerapan pendekatan kontekstual. Analisis data yang 

digunakan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman 
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(dalam Hermawan,dkk 2010), yaitu reduksi data, sajian data dan penyimpulan 

data. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka data kemudian di reduksi. Pada 

reduksi data ini, hasil data yang didapat ketika penelitian kemudian dirangkum 

dan dipilih hal yang pentingnya sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data 

direduksi, kemudian data disajikan data dalam bentuk naratif. Hal ini dilakukan 

untuk memahami apa yang terjadi dan memahami tindakan apa yang selanjutnya 

akan dilaksanakan. Setelah data disajikan, peneliti melakukan penyimpulan hasil 

penlitian. 


