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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD Negeri Bojongloa 

II kota Bandung, tempat penulis bertugas sebagai guru kelas V.  SD Negeri 

Bojongloa II berada satu lokasi dengan SD Negeri Bojongloa I, III, IV, V dan VI. 

Diantara keenam sd ini, SD Negeri Bojongloa II selalu menjadi pilihan prioritas 

orang tua untuk menyekolahkan anaknya, hal ini terbukti dengan jumlah siswa 

yang lebih banyak daripada jumlah siswa sd lainnya 

Karakteristik tempat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Letak Geografi 

SD Negeri Bojongloa II adalah salah satu sekolah yang berada di kawasan 

Bandung Tengah. Letak sekolah ini tepat berada di pinggir jalan yang selalu ramai 

dilalui kendaraan yang hilir mudik, baik kendaraan yang menuju kota Bandung 

maupun kendaran yang menuju Kabupaten Bandung. Jarak dari ibukota 

Kecamatan Bojongloa Kidul kurang lebih 1 km. 

b. Keadaan Sosial dan Ekonomi 

Latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa sangat beragam, yaitu PNS, 

pegawai swasta, pegawai BUMN, wiraswasta (pengusaha sepatu), buruh sepatu, 

dan lain-lain. Keadaan ekonominya rata-rata menengah ke bawah. Latar belakang 

orang tua yang pada umumnya berpendidikan sampai tingkat SMU, dan sebagian 
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kecil sampai perguruan tinggi. Walaupun demikian mereka peduli dengan 

kegiatan belajar anak-anaknya. Hal ini merupakan pendorong dan tantangan bagi 

peneliti untuk senantiasa berusaha memperbaiki serta meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran. 

c. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Bojongloa II Kecamatan 

Bojongloa Kidul Kota Bandung tahun pelajaran 2009-2010 yang terdiri dari 35 

siswa, yaitu 17 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

Alasan penelitian dilakukan terhadap siswa kelas V SD Negeri Bojongloa II, 

karena selain peneliti sebagai guru di kelas tersebut sehingga peneliti tidak sulit 

untuk beradaptasi selama proses penelitian, mereka juga memiliki potensi aktif 

dalam proses pembelajaran, serta proses perijinan yang lebih mudah karena 

peneliti sendiri merupakan salah satu pengajar tetap di sekolah tersebut. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan salah satu prosedur dalam melaksanakan 

penelitian. Untuk penggunaan metode penelitian ini harus disesuaikan dengan 

variabel-variabel yang terdapat pada penelitian. Hal tersebut telah menentukan 

cara bagaimana memperoleh data mengenai variabel-variabel tersebut.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Keempat langkah utama dalam PTK yaitu 

merencanakan, melakukan tindakan perbaikan, mengamati dan refleksi 

merupakan satu siklus dan dalam PTK siklus dapat selalu berulang. Penelitian ini 

berusaha mengkaji dan merefleksi suatu pendekatan pembelajaran dengan tujuan 
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meningkatkan proses dan produk pengajaran di kelas. Proses pembelajaran ini 

tidak terlepas dari adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa, materi dan sumber belajar yang digunakan sehingga dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah hasil dan proses belajar siswa. 

Menurut Arikunto (2007: 16) secara garis besar desain penelitian yang 

dirancang adalah melalui beberapa langkah-langkah kaji tindak, seperti (1) 

perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) pengamatan/observasi 

(observation), dan refleksi (reflection). 

Dalam mengumpulkan data, penulis mengajak guru lain (observer) untuk 

mengamati bagaimana urutan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan realistik, juga melihat perubahan apa yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung.  

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memperoleh gambaran tentang dampak 

dari penerapan  pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa, khususnya dalam pembelajaran volume balok di kelas 

V SD melalui bahan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dan 

pendekatan yang digunakan. Tujuan pelaksanaan PTK ini untuk memperoleh 

gambaran hasil kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat lebih meningkat 

dalam hal aktivitas kelas dan tingkat pemahaman siswa pada materi volume balok 

dalam pemacahan masalah. 

Dalam setiap proses pembelajaran, diperlukan bahan pembelajaran yang 

dapat menjadi pedoman bagi peneliti dalam menilai keberhasilan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. Bahan pembelajaran merupakan sesuatu alat yang 
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menunjang dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Bahan pembelajaran 

yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Skenario Pembelajaran 

Dalam penyusunan skenario pembelajaran ini memuat tentang standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, langkah-langkah 

pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, serta penilaian. 

2. Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) adalah suatu rangkaian evaluasi terhadap 

keseluruhan materi yang telah diberikan. 

 
C. INSTRUMEN PENELITIAN 

Jenis instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Instrumen Tes 

Tes kemampuan pemahaman matematika diberikan untuk mengetahui  

sejauh mana pemahaman matematika siswa. Tes ini diberikan sebelum 

pembelajaran dimulai (pretes) dan setiap akhir siklus (postes). Postes dari 

setiap siklus dilihat hanya untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa.  

2. Instrumen Nontes 

Instrumen nontes ditujukan untuk menilai aspek-aspek tingkah laku, 

respon, atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Jenis nontes lebih sesuai 

dipergunakan sebagai alat penilaian. Instrumen nontes yang digunakan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung 

tentang aktivitas siswa, aktivitas guru (peneliti), dan suasana 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan realistik. 

b. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun jenis angket 

yang digunakan oleh peneliti adalah skala bertingkat (rating scale) 

yaitu sebuah pernyataan yang disertai dengan kolom-kolom tertentu 

yang menunjukan tingkatan-tingkatan, seperti pernyataan Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). 

c. Jurnal siswa digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kesan 

siswa terhadap pembelajaran dalam upaya perbaikan pada 

pembelajaran berikutnya.  

 
D. PROSEDUR PENELITIAN 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan obseevasi awal. Pada 

observasi awal ini peneliti mengkaji masalah yang peneliti hadapi sehari-hari 

seabagai seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Tahap ini 

merupakan langkah awal yang digunakan untuk pengidentifikasian masalah. 

Setelah masalah dapat diidentifikasi, peneliti melakukan analisis sehingga dapat 

merumuskan masalah dengan jelas. Kemudian peneliti menetapkan strategi apa 

yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut sehingga dapat 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Hasil dari tahap ini akan ditindaklanjuti pada 

tahapan penyusunan rancangan tindakan. 
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Tahapan dalam penelitian tindakan kelas merupakan sebuah siklus berulang 

yang dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap ini adalah sebagai 

berikut: (1) identifikasi permasalahan yang menyangkut kegiatan pembelajaran 

yang biasa dilaksanakan serta media pembelajaran yang tersedia; (2) berdasarkan 

hasil identifikasi akan disusun komponen-komponen pembelajaran yang terdiri 

dari bahan ajar, media, cara evaluasi, serta strategi pembelajaran yang relevan. 

2. Tahap perencanaan  

Perencanaan pelaksanaan tindakan mencakup: 

a. Pembuatan pedoman observasi 

b. Pembuatan skenario 

c. Pembuatan postes 

d. Jadwal kegiatan 

3. Tahap pelaksanaan tindakan 

Setalah meyakini bahwa hipotesis tindakan  atau rencana perbaikan sudah 

cukup layak, peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan dengan 

mengacu pada permasalahan sebagai sasaran dalam penelitian ini yang terdiri dari 

proses kegiatan pembelajaran, observasi, dan refleksi dengan mempertimbangkan 

kondisi siswa dan proses lainnya yang dikaitkan dengan penelitian tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip PTK, yaitu penelitian dan pengumpulan data tidak 

boleh mengganggu komitmen dalam mengajar, metodologi yang diterapkan harus 

reliable, dan mendapat dukungan dari seluruh personil sekolah. 
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Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam 3 siklus dengan masing-

masing siklus dialokasikan waktu sebanyak 5 jam pelajaran. Adapun langkah 

pada pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan observasi. 

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

c. Postes diberikan pada akhir setiap siklus. 

d. Pengisian angket dan jurnal siswa dilaksanakan pada akhir keseluruhan siklus. 

Secara lebih rinci, langkah-langkah pelaksanaan tindakan pada tiap siklus 

adalah sebagai berikut: 

SIKLUS I   (2 x pertemuan / 5 jam pelajaran) 

Melaksanakan pembelajaran pada Standar Kompetensi Sifat-Sifat Bangun 

dan Hubungan Antarbangun dengan Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Sifat 

Bangun Ruang yang menekankan pada aktivitas peneneman konsep volume kubus 

dan balok. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menindaklanjuti hasil pretes sebagai titik tolak untuk pembentukan 

kelompok 

b. Menempatkan siswa pada kelompoknya masing-masing yang 

pembagiannya seimbang, baik berdasarkan hasil pretes, jenis kelamin, 

maupun aktivitas siswa sebelumnya. Pada siklus I ini, dibentuk 

kelompok yang terdiri dari 7 siswa perkelompok. 

c. Dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

RME, peneliti menyiapkan beberapa permasalahan yang harus 
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dipikirkan oleh kelompok untuk mencari pemecahannya, selanjutnya 

saling berbagi ide dengan anggota kelompok lainnya. 

d. Menanamkan konsep pembelajaran matematika untuk membandingkan 

dan mengurutkan volume bangun ruang dengan menggunakan benda-

benda yang berbentuk kubus atau balok yang telah disiapkan oleh guru 

serta melalui berbagai aktivitas sesuai petunjuk dalam LAS. 

e.  Memberikan tes siklus I (postes I) untuk menguji pemahaman siswa 

terhadap konsep yang telah dipelajari. 

f. Refleksi, menganalisis hasil tes dan mengidentifikasi hasil tes dan 

mengidentifikasi kelemahan-kelemahan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

SIKLUS II  (2 x pertemuan / 5 jam pelajaran) 

Melaksanakan pembelajaran pada Standar Kompetensi Memahami Sifat-

Sifat Bangun dan Hubungan Antarbangun dengan Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Sifat bangun yang menekankan pada hubungan volume balok 

dengan satuannya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum melaksanakan pembelajaran berikutnya terlebih dahulu 

dilakukan pembahasan tugas pekerjaan rumah dengan menunjuk siswa 

yang dianggap mampu dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. 

b. Memberikan sejumlah permasalahan yang relevan dengan materi 

pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa baik secara perorangan 

maupun kelompok. 
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c. Menanamkan konsep pembelajaran matematika untuk mengetahui 

pentingnya hubungan volume dengan satuan volume melalui aktivitas 

memasukkan kubus-kubus satuan pada balok serta melakukan berbagai 

aktivitas sesuai petunjuk LAS. 

d. Memberikan tes siklus II (postes II) untuk menguji pemahaman siswa 

terhadap konsep yang dipelajari. 

e. Refleksi, menganalisis hasil postes dan mengidentifikasi kelemahan-

kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

SIKLUS III ( 2 X pertemuan / 5 jam pelajaran) 

Melaksanakan pembelajaran pada  Standar Kompetensi Memahami Sifat-

Sifat Bangun dan Hubungan Antarbangun dengan Kompetensi Dasar Pemecahan 

Masalah yang berkaitan dengan  menentukan Volume Kubus dan Balok dengan 

menggunakan kubus satuan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah  

sebagai berikut: 

a. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya, terlebih dahulu 

dilakukan pembahasan tugas pekerjaan rumah dengan menunjuk siswa 

yang dianggap mampu dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. 

b. Memberikan sejumlah permasalahan yang relevan dengan materi 

pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa baik secara perorangan 

maupun kelompok. 
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c. Menanamkan konsep pembelajaran matematika untuk menentukan 

volume kubus dan balok dengan menggunakan kubus satuan. Peneliti 

menyiapkan 150 kubus satuan yang terbuat dari kayu, masing-masing 

kelompok mendapat 30 kubus satuan. 

d. Memberikan tes siklus III (postes III) untuk menguji pemahaman siswa 

terhadap konsep yang dipelajari. 

e. Refleksi, menganalisis hasil tes dan mengidentifikasi kelemahan-

kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. 

f. Refleksi pada akhir siklus III, menganalisis dan mengolah data yang 

sudah dilaksanakan pada siklus III, merencanakan kembali pada siklus 

selanjutnya apabila masih belum mencapai perbaikan dalam 

pembelajaran seperti yang diharapkan. 

g. Peneliti merekomendasikan semua kegiatan yang dilakukan dari seluruh 

siklus. Hasil rekomendasi dari siklus I, siklus II, siklus III, tidak 

menutup kemungkinan dilanjutkan kembali pada siklus IV, V dan 

seterusnya. 

4. Tahap Observasi 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Pengamatan 

dan pelaksanaan berlangsung dalam waktu yang sama, sekaligus interpretasi 

terhadap data tentang proses dan hasil tindakan, sehingga dapat dikatakan 

pelaksanaan tindakan dan observasi/interpretasi berlangsung simultan. Pada tahap 

ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan 
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terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan format yang telah dibuat yaitu pedoman observasi. 

5. Analisis dan Refleksi 

Analisis data pada tahap ini agak berbeda dengan interpretasi yang 

dilakukan pada  tahap observasi karena analisis data dilakukan setelah satu paket 

perbaikan selesai diimplementasikan secara keseluruhan untuk menghasilkan 

informasi yang dapat menjawab hipotesis perbaikan yang dirancang guru. 

Merefleksi adalah proses berfikir untuk melihat kembali aktivitas yang 

sudah dilakukan untuk menetapkan apa yang sudah dicapai, apa yang belum 

dicapai, dan apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya serta 

mencari solusinya berdasarkan hasil observasi melalui pengamatan secara 

langsung dari hasil temuan di kelas pada saat pembelajarn berlangsung. 

Berdasarkan kajian ini, disusun rancangan baru untuk diterapkan pada proses 

pembelajaran berikutnya di kelas. 

Adapun langkah-langkah dalam refleksi tindakan meliputi: 

a. Mengidentifikasi kembali aktivitas yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. 

b. Menganalisis pengolahan data hasil evaluasi dan merinci tindakan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

c. Mencari solusi untuk tindakan selanjutnya berdasarkan hasil analisis kegiatan. 
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E. TEKNIK PENGUMPULAN  DATA 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu dengan 

LAS, Pretes dan Postes, lembar observasi, angket, dan jurnal siswa. LAS 

diberikan pada siswa pada setiap pertemuan. Pretes dilaksanakan sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. Postes dilakukan setelah satu pokok bahasan selesai 

atau setelah dua kali mengerjakan LAS. Postes ini dilakukan untuk melihat 

kemampuan pemecahan masalah siswa secara keseluruhan setelah diberikan 

pembelajaran dengan pendekatan realistik ini. 

Angket sikap yang berisi 20 pernyataan diberikan pada siswa untuk 

mengetahui respon siswa terhadap implementasi pembelajaran realistik untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Selain itu terdapat lembar observasi siswa yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data tentang aktivitas siswa selama berlangsungnya proses 

pembelajaran. Lembar observasi ini diisi oleh beberapa observer yang mengamati 

segala aktivitas siswa secara langsung. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk 

memperoleh berbagai informasi yang menunjang data penelitian. 

 
F. PROSEDUR PENGOLAHAN DATA 

1. Data Instrumen Tes 

Data hasil tes siswa dari setiap siklus pada postes dianalisis untuk menilai 

perkembangan tingkat pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, diperlukan 

alat ukur yang berbeda dengan alat ukur untuk mengukur kemampuan kognitif 
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tingkat rendah. Pemberian skor tes kemampuan pemecahan masalah berfokus 

pada proses selain hasil yang didapat oleh siswa atau dengan kata lain langkah-

langkah pengerjaan siswa dalam menyelesaikan soal-soal harus dihargai seadil-

adilnya berdasarkan penilaian obyektif. 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan ini adalah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM)  yang telah ditetapkan untuk kelas V SDN Bojongloa 2 

berdasarkan intake siswa, daya dukung dan kompelksitasmateri volume balok 

yaitu sebesar 63. Siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar bila sudah 

mencapai nilai KKM tersebut. 

Menghitung nilai ata-rata kelas dengan rumus  : 

�� =  
∑ �

�
 

Keterangan : 

∑N = total nilai yang diperoleh siswa 

   N =  jumlah nilai 

   �̅= nilai rata-rata kelas  

Menurut Suherman dan Sukjaya (Wahyudin, 2006) nilai pada presentase 

pemahaman kemudian diklasifikasikan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

pemecahan masalah mereka berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Klasifikasi Kategori Kemampuan Siswa 

Persentase Kategori Kemampuan Siswa 

90% ≤ A ≤ 100%           A (Sangat Baik) 

75% ≤ B ≤ 90%                              B (Baik) 

55% ≤ C ≤ 75%  C (Cukup) 

40% ≤ D ≤ 55%    D (Kurang) 

0% ≤ E ≤ 40% E (Buruk) 

 

2. Data Instrumen Nontes 

a. Angket  

Hasil angket yang merupakan data kualitatif diolah dengan persentase 

proporsi jawaban siswa dengan menggunakan rumus: 

P = 



�
�100% 

Keterangan : 

P  =  Persentase jawaban 

f  =   frekuensi jawaban 

n  =  banyaknya siswa (responden) 

 
Setelah data distribusi dianalisis sehingga tahap akhir dilakukan penafsiran 

atau interpretasi dengan menggunakan kategori sebagai berikut: 

0 %   = tidak seorangpun 

1% - 24%   = sebagian kecil 

25% - 49%  = hampir setengahnya 
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50%   = setengahnya 

51% - 74%  = sebagian besar 

75% - 99%  = hampir seluruhnya 

100%   = seluruhnya 

b. Lembar Observasi 

Data yang diperoleh melalui lembaran observasi disusun dalam bentuk tabel 

yang didapat dari hasil pengamatan selama pembelajaran berlangsung. 

Lembar observasi yang telah dianalisis kemudian dilakukan interpretasi 

dengan pedoman nilai rata-rata kecenderungan (Wahyudin, 2006) sebagai berikut: 

Nilai 0 – 1 = D (Kurang) 

Nilai 1,1 – 2 = C (Cukup) 

Nilai 2,1 – 3 = B (Baik) 

Nilai 3,1 - 4  = A (Sangat Baik) 

Sedangkan untuk pilihan pernyataan diberikan skor masing-masing sesuai 

dengan keadaan yang diamati sebagai berikut: 

SB (Sangat Baik)  =  4 

B (Baik)   =   3 

C (Cukup)  =  2 

D (Kurang)  =  1 

Nilai rata-rata kecenderungan proses pembelajaran merupakan hasil rata-

rata dari jumlah seluruh skor pilihan pernyataan yang sesuai dibagi banyaknya 

pernyataan dalam lembar observasi. 
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Besar nilai rata-rata kecenderungan proses pembelajaran pada seluruh siklus 

diinterpretasikan berdasarkan kategori seperti yang dikemukakan Suherman 

Sukjaya (Wahyudin, 2006) berikut: 

Tabel 3.2 
Klasifikasi  Kategori Penilaian Aktivitas Guru/Siswa 

Persentase Kategori aktivitas guru / siswa 

90% ≤ A ≤ 100%           A (Sangat Baik) 

75% ≤ B ≤ 90%                         B (Baik) 

55% ≤ C ≤ 75%  C (Cukup) 

40% ≤ D ≤ 55%    D (Kurang) 

0% ≤ E ≤ 40% E (Buruk) 

 

c. Jurnal Siswa 

Dari jurnal siswa yang diperoleh, data dikelompokan ke dalam kelompok 

pendapat atau tanggapan ke dalam jenis positif (baik), negatif (buruk) dan tidak 

berkomentar. Tanggapan tersebut kemudian dihitung persentasenya untuk dilihat 

proporsinya. Data yang diperoleh melalui jurnal harian dilampirkan sebagian. 
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G. JADWAL KEGIATAN 

Tabel 3.3 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No. Kegiatan 
Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun 

1. Pembuatan proposal √     

2. Pembuatan instrument 

penelitian 

 
√ 

   

3. Pengurusan Perizinan   √   

4. Pelaksanaan  penelitian   √ √  

5. Penngumpulan  data     √ 

6. Pengolahan data     √ 

7. Penulisan laporan     √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


