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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action research). PTK adalah sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dalam pembelajaran sehari-hari dan 

bukan kelas khusus. PTK dilakukan dengan jalan merancang, melaksanakan, 

dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif. Dikatakan kolaboratif karena 

penelitian ini melibatkan pihak lain selain peneliti, dalam hal ini guru lain. 

Suyanto (dalam Linggarjati, 2009: 19) mengemukakan bahwa : 

Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif adalah penelitian tindakan yang 

melibatkan beberapa pihak, yaitu guru, kepala sekolah, dosen (peneliti), 

serta dengan tujuan meningkatkan praktik pembelajaran, menyumbang 

pada perkembangan teori, dan peningkatan karir guru.  

 

Sesuai dengan pendapat tersebut dalam penelitian ini terdapat kerjasama 

antara peneliti dan guru sebagai observer,  terdapat dua guru observer yang 

terlibat dalam penelitian ini. Bagaimanapun kapasitas observer untuk menilai 

jalannya tindakan sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan dalam 

pemerolehan data sebagi acuan melakukan refleksi guna perbaikan penyusunan 

rencana siklus selanjutnya, sedangkan yang melaksanakan penelitian adalah 

peneliti sendiri.  

Alasan peneliti menggunakan PTK dalam penelitian ini yaitu dalam 

pelaksanaannya tidak mengganggu tugas pokok mengajar karena tidak perlu 

meninggalkan kelas. Selain itu, “penerapan PTK dalam pembelajaran memiliki 

tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik mengajar guru 

dalam sebuah pembelajaran secara berkesinambungan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar”. (Natalia dan Dewi, 2009: 9). 
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PTK memiliki karakteristik khusus yang tidak ada pada penelitian lain. 

Sadikin, Basrowi, dan Suranto (dalam Taniredja, 2010: 19) menguraikan 

bahwa  

“karakteristik PTK antara lain : (1) problema diangkat untuk dipecahkan 

melalui PTK harus selalu berangkat dari persoalan praktik pembelajaran 

sehari-hari yang dihadapi oleh guru, (2) adanya tindakan-tindakan atai 

aksi tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas”. 

 

Sesuai pendapat tersebut, peneliti mengambil materi keliling dan luas 

segitiga untuk diteliti dikarenakan materi tersebut termasuk materi yang sulit 

untuk dipelajari oleh siswa kelas IV. Kondisi nyata di kelas IVA SDN 

Tegallega 1 mengenai hasil belajar siswa banyak yang terdapat di bawah KKM 

dan sesuai hasil observasi proses pembelajaran tidak efektif bagi siswa. Siswa 

tidak mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran.  

PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kemmis dan Mc. 

Taggart. Model tersebut pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau 

untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri dari empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, yang keempatnya merupakan 

satu siklus.  
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Model Kemmis dan McTaggart (dalam Taniredja, 2010 : 24) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptasi Depdiknas 1999:21 

Gambar 3.1 PTK Model Kemmis dan Mc Taggart 
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Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus. Sesudah satu siklus 

selesai diimplementasikan, khususnya sesudah ada refleksi diikuti dengan 

adanya perencanaan selanjutnya yang dilaksanakan dalam bentuk siklus 

tersendiri. Berdasarkan alur tersebut, maka penelitian yang berlangsung untuk 

setiap siklusnya meliputi empat tahapan berikut ini: 

1. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi 

di kelas IVA SD Negeri Tegallega 1 Pusat Pembinaan Pendidikan TK/SD 

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, yaitu dengan melihat kondisi 

kelas dan mengidentifikasi masalah yang harus segera dipecahkan. 

Berdasarkan identifikasi masalah pada tahap pra PTK, rencana 

tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci. Segala 

keperluan dalam pelaksanaan PTK, mulai dari melelaah kurikulum 

mengkajasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi/bahan ajar, 

rencana pengajaran yang mencakup metode/teknik mengajar, serta teknik 

atau instrumen observasi/evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap 

perencanaan.  

2. Acting (Tindakan/pelaksanaan) 

Tahap ini merupakan realisasi dari tahap perencanaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Dalam tahap ini, dituntut agar konsisten dengan 

segala perencanaan yang telah dibuat sebagai upaya untuk perbaikan 

proses dan peningkatan hasil belajar siswa. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik. Masing-masing 

tindakan membahas sub pokok bahasan yang berbeda, siklus I menyajikan 

konsep segitiga meliputi panjang sisi, besar sudut, dan jenis-jenis segitiga; 

siklus II menyajikan cara menemukan rumus keliling dan luas segitiga 

melalui serangkaian kegiatan; siklus III menyajikan pengerjaan soal cerita 

tentang keliling dan luas segitiga dalam kehidupan sehari-hari.  
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3. Observation (Pengamatan) 

Observasi ini dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang 

terjadi selama proses pembelajaran serta untuk mengetahui sejauhmana 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun, 

selain itu digunakan sebagai acuan/bahan untuk refleksi. Selain lembar 

observasi, peneliti membuat format catatan lapangan yang akan diisi oleh 

peneliti saat penelitian berlangsung sebagai data pendukung dalam 

melakukan kegiatan refleksi. Dalam tahap observasi ini peneliti dibantu 

oleh dua orang guru yang bertindak sebagai guru observer 

4. Reflection (Refleksi) 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk memproses data yang 

didapat pada saat melakukan pengamatan. Dalam proses pengkajian data 

ini, melibatkan observer yang akan membantu peneliti dalam mengungkap 

kelebihan dan kekurangan setiap pertemuan dalan tindakan per siklus. Hal 

ini dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan siklus selanjutnya.  

 

B. Lokasi, Subjek, dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Tegallega 1 yang 

beralamat di Jalan Bukit Danau Kampung Tegallega Desa Palasari 

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah siswa-siswa 

kelas IVA tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 28 orang, terdiri 

dari 14 laki-laki dan 14 perempuan.  

3. Waktu penelitian 

Penelitian ini berlangsung dari bulan November sampai Desember 

2012.  
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C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus melalui langkah-langkah 

pokok yang umum ditempuh, sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan adalah 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melaksanakan 

tindakan. tahap-tahap perencanaan yang dilakukan adalah : 

1) berdiskusi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah tentang 

rencana PTK 

2) berdiskusi dengan rekan guru tentang rencana menerapkan 

pendekatan realistik pada pembelajaran matematika 

3) menelaah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

4) menelaah KKM pada materi keliling dan luas segitiga 

5) menyusun RPP  

6) menyusun LKS 

7) mempersiapkan media dan alat bantu pembelajaran 

8) merancang instrument observasi aktifitas guru dan siswa 

9) menyusun kisi-kisi soal tes 

10) membuat soal tes 

11) uji coba soal tes pada siswa kelas V SDN Tegallega 1  

12) menganalisis hasil uji coba tes untuk diketahui tingkat validitas, 

reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda soal yang 

digunakan dalam penelitian 

13) konsultasi instrumen tes kepada dosen pembimbing 

14) merevisi instrumen jika diperlukan 
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b. Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan merupakan aktualiasasi dari perencanaan yang 

telah dibuat. Pada siklus I, sub pokok bahasan yang disajikan adalah 

konsep segitiga meliputi panjang sisi, besar sudut, dan jenis-jenis segitiga 

serta menggambar dua jenis segitiga dengan ukuran yang tepat. Kegiatan 

ini berlangsung satu kali pertemuan dengan alokasi waktu dua jam 

pelajaran ( 2 x 35 menit ) dengan rincian penggunaan waktu pada 

kegiatan pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti 40 menit, dan 

kegiatan penutup 20 menit yang digunakan untuk tes evaluasi. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi merupakan kegiatan untuk merekam kegiatan 

selama proses pembelajaran siklus I berlangsung. Observer dalam siklus 

I ini sebanyak dua orang. Dalam proses observasi terdapat pula catatan 

lapangan yang diisi oleh peneliti sebagai data pendukung. 

d. Refleksi 

Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang 

telah dan belum terjadi, apa yang dihasilkan, mengapa hal tersebut terjadi 

demikian, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan  

Peneliti membuat perencanaan secara umum hanya saja ada 

perubahan sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I. 

b. Pelaksanaan 

Pada siklus II, sub pokok bahasan yang disajikan adalah cara 

menemukan rumus keliling dan luas segitiga melalui kegiatan dalam 

LKS. Kegiatan ini berlangsung satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 

dua jam pelajaran ( 2 x 35 menit ). Melakukan tes evaluasi di akhir 

pembelajaran. 
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c. Observasi 

Kegiatan observasi dalam siklus II masih dilakukan oleh dua 

observer yang akan mengamati jalannya proses pembelajaran.  

d. Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran siklus 

II sebagai acuan untuk membuat perencanaan pada siklus III. 

 

3. Siklus III 

a. Perencanaan 

Peneliti membuat perencanaan secara umum hanya saja ada 

perubahan sesuai dengan hasil refleksi pada siklus II. 

b. Pelaksanaan  

Pada siklus III, sub pokok bahasan yang disajikan adalah 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas 

segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini berlangsung satu kali 

pertemuan dengan alokasi waktu dua jam pelajaran ( 2 x 35 menit ). 

Melaksanakan tes evaluasi di akhir pembelajaran.  

c. Observasi 

Kegiatan observasi dalam siklus III masih dilakukan oleh dua 

observer yang akan mengamati jalannya proses pembelajaran.  

d. Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus III dan 

menganalisis data pendukung serta membuat kesimpulan atas 

pelaksanaan penerapan pendekatan matematika realistik dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keliling dan luas segitiga di 

SD Negeri Tegallega 1 Kabupaten Cianjur.  
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Berikut ini adalah gambar alur penelitian tindakan kelas yang akan 

digunakan oleh peneliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 
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D. Instrumen Penelitian 

Ada dua jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Instrumen 

pembelajaran merupakan perangkat yang penunjang dalam melaksanakan 

pembelajaran diantaranya RPP dan LKS. Sedangkan instrumen pengumpul 

data adalah perangkat yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen pengumpul data dalam penelitian 

ini terdiri dari instrumen tes dan non tes. 

1. Instrumen tes 

            a.  Tes evaluasi 

 Tes evaluasi ini dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu 

pokok bahasan selesai atau dengan kata lain dilaksanakan pada akhir 

siklus. Soal evaluasi ini berbentuk uraian. 

 Sebelum penelitian dilakukan, instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa yang telah 

mempelajari materi yang akan digunakan dalam penelitian, dalam hal 

ini adalah siswa kelas V SD Negeri Tegallega 1. Sebelumnya instrumen 

yang diujicobakan dikonsultasikan dulu kepada dosen pembimbing. 

Data hasil uji coba kemudian dianalisis dengan menggunakan Anates 

Versi 4.0 oleh Karno To tahun 2003, untuk mengetahui tingkat 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran instrumen. 

 b. Validitas Instrumen  

Validitas tes adalah tingkat keabsahan atau ketepatan suatu tes. Tes 

yang valid (absah = sah) adalah tes benar-benar mengukur apas yang 

hendak diukur. Dengan kata lain, validitas tes menunjukkan tingkat 

ketepatan tes dalam mengukur sasaran yang hendak diukur.  

c. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, 

yakni sejauhmana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor 

yang ajeg/konsisten (tidak berubah-ubah). Tes yang reliabel atau dapat 

dipercaya adalah tes yang menghasilkan skor secara ajeg, relatif tidak 
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berubah walaupun diteskan pada situasi dan waktu yang berbeda-beda. 

Sebaliknya, tes yang tidak reliable seperti akret untuk mengukur 

panjang, hasil pengukuran dengan karet dapat berubah-ubah (tidak 

konsisten).  

 d. Daya Pembeda Instrumen 

Daya pembeda menunjukkan sejauhmana tiap butir soal mampu 

membedakan siswa yang menguasai bahan dan siswa yang tidak 

menguasai bahan. Butir soal yang daya pembedanya rendah, tidak ada 

manfaatnya, malahan dapat merugikan siswa yang belajar sungguh-

sungguh. 

 e. Indeks Kesukaran Instrumen 

Tingkat kesukaran menunjukkan apakah butir soal tergolong sukar, 

sedang, atau mudah. Butir soal yang terlalu sukar sehingga hampir tidak 

terjawab oleh hampir semua siswa, sebaiknya dibuang karena tidak 

bermanfaat.  

Berikut hasil rekap analisis instrumen tes dengan menggunakan 

Anates Versi 4.0 : 

Tabel 3.1 

Rekap Analisis Butir Soal 

Rata2 = 15.67                      Simpang Baku = 8.42             Korelasi XY = 0.94 

Reliabilitas Tes = 0.97         Butir Soal = 6                         Jumlah Subjek  = 15 

No 

No 

Butir 

Soal 

T DP (%) 
T. 

Kesukaran 
Korelasi Sign. Korelasi 

1 1 7.35 60.00 Sedang  0.758 Sangat Signifikan 

2 2 15.00 75.00 Sedang 0.883 Sangat Signifikan 

3 3 5.81 65.00 Sedang 0.893 Sangat Signifikan 

4 4 17.00 85.00 Sedang 0.915 Sangat Signifikan 

5 5 6.93 80.00 Sedang 0.917 Sangat Signifikan 

6 6 4.63 50.00 Sedang 0.763 Sangat Signifikan 

 

2. Instrumen non tes 

a.  Lembar Observasi Guru dan Siswa 

Sebagai pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi tentang proses kegiatan belajar mengajar di 
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kelas antara guru dan siswa. Pedoman observasi guru bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas guru pada waktu mengajar serta untuk mengetahui 

kekurangan atau kelebihan yang direfleksikan kemudian diperbaiki 

pada siklus selanjutnya, sedangkan pedoman observasi siswa bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas siswa dalam melakukan penyelidikan 

(ketika belajar berlangsung) sebagai bahan masukan dalam rencana 

tindakan. Format Lembar Observasi Guru dan Siswa terlampir. 

b.  Catatan Lapangan 

Melalui catatan lapangan peneliti mengumpulkan data berupa 

kasus-kasus istimewa, tindakan siswa atau suasana tertentu 

dicantumkan dalam catatan lapangan. Catatan lapangan berfungsi 

sebagai data pendukung dalam melaksanakan kegiatan refleksi dan 

perencanaan siklus selanjutnya. Format catatan lapangan terlampir. 

c.   Kamera Foto 

Foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. 

Hasil foto kegiatan ini dapat digunakan pada saat analisis dan refleksi 

untuk mendukung hasil observasi dan catatan lapangan. Dokumentasi 

berupa foto-foto kegiatan pembelajaran setiap siklus terlampir.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data baik terhadap 

data kuantitaitif maupun data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil tes akhir 

siswa pada setiap siklus sedangkan data kualitatif berupa data hasil observasi 

dan catatan lapangan peneliti. Hasil pengumpulan data kuantitatif akan diolah 

dengan menggunakan Microsoft Excel sedangkan data kualitatif akan diolah 

dengan menggunakan Microsoft Word. 

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif untuk 

mengetahui sejauhmana pencapaian hasil belajar siswa melalui implementasi 

pendekatan matematika realistik, data diperoleh dari hasil tes secara individual 

kemudian dibandingkan dengan KKM, jika siswa tidak mampu memperoleh 

nilai diatas KKM maka siswa yang bersangkutan dinyatakan belum tuntas. 
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Supaya mudah membacanya maka data disajikan ke dalam diagram lingkaran 

untuk memudahkan melihat presentasi pencapaian KKM dan diagram batang 

untuk memudahkan mencari nilai rata-rata kelas. 

Prosedur analisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengolahan Data Kuantitatif 

a. Penskoran terhadap jawaban siswa terhadap soal yang diberikan dengan 

mengadopsi dan penskoran yang dikemukakan oleh NCTM, 1994 (dalam 

Tejawati, 2011 : 47), yaitu : 

Tabel 3.2. 

Kriteria Penskoran  

Skala Skor Kriteria Penskoran 

0 Poin Jawaban kosong, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan 

2 Poin Ada pekerjaan tetapi tidak ada pemahaman yang jelas dari 

masalah yang disajikan 

4 Poin Terdapat jawaban yang salah, hanya menyalin data/menuliskan 

kembali soal 

5 Poin Sudah mulai ada penyelesaian/strategi untuk menyelesaikan 

masalah namun jawaban salah 

6 Poin  Strategi solusi yang benar diterapkan, tetapi tidak ada jawaban 

yang diberikan 

8 Poin Jawaban benar yang diberikan dan ada beberapa bukti bahwa 

strategi solusi yang tepat dipilih. Namun pelaksanaan strategi 

tidak sepenuhnya jelas 

10 Poin Strategi penyelesaian sudah benar dan tepat dipilih, tersusun 

dan ditampilkan jawaban yang benar 

 

b. Penentuan tingkat keberhasilan belajar (nilai) siswa berdasarkan skor 

yang diperoleh (dalam Tejawati, 2011: 48) dicari dengan menggunakan 

rumus : 

 

Nilai siswa = jumlah skor yang diperoleh x 100 

                                             Skor total 
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c. Menghitung nilai rata-rata kelas 

Rata-rata kelas dari hasil tes evaluasi pada setiap akhir siklus 

(Arikunto, 2003: 264) dapat dihitung dengan rumus : 

 

  ̅ =  
∑ 

 
 

 

 

 

d. Menghitung presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal (dalam 

Tejawati, 2011: 49) dapat dihitung dengan rumus : 

 

    
∑     

 
        

 

Keterangan : 

TB             =  Ketuntasan belajar 

               ∑s   65                =  jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar atau  

                                                sama dengan 65 

n                           =  banyak siswa 

100 %                   =  bilangan tetap 

 

2. Pengolah Data Kualitatif 

a. Analisis Data Observasi 

Data hasil observasi ini dirangkum, didiskusikan dengan 

observer, dan diinterpretasikan untuk menentukan kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya terjadi 

serta perbaikan-perbaikan untuk siklus berikutnya.  

b. Analisis Data Catatan lapangan 

Keterangan: 

 ̅      = nilai rata-rata kelas 

∑ X  = total nilai yang diperoleh siswa 

n  = jumlah siswa 
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Data hasil catatan lapangan peneliti diolah dan diinterpretasikan 

sebagai data pendukung hasil observasi, untuk perbaikan siklus 

berikutnya.  


