
 23 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian  

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV B MI Ismaria Al-

Qur’anniyyah Rajabasa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan 

jumlah siswa 23 orang yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuan, dengan kemampuan  akademik yang heterogen.  

 

B. Faktor yang Diteliti 

1.Aktivitas siswa 

2.Hasil belajar 

 

C. Jenis Data Penelitian 

 

1. Data kualitatif, yaitu  data yang diperleh dari hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang terjadi selama 

proses pembelajaran terjadi.   

2. Data kuantitatif, yaitu  data yang diperoleh dari hasil belajar berupa nilai 

setiap tes yang diberikan setelah tindakan selesai. 
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D. Model Penelitian 

 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart dalam Yulianti 

(2006) yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:  

(a) Planning (perencanaan), (b) Action (Pelaksaan Tindakan), (c) 

Observation (Pengamatan), (d) (Refleksi) untuk setiap siklus, dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.  Penelitian model Taggart dalam Yulianti (2006) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, catatan 

lapangan, dan tes. 

1. Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas dan hasil belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan  

terhadap aktivitas siswa secara individu dengan menggunakan lembar  
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pengamatan yang dilakukan oleh observer. Data aktivitas siswa diperoleh 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan diberi tanda 

check list (√) untuk setiap aktivitas yang dilakukan siswa. 

2.    Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan sebagai pertimbangan bagi pelaksanaan  

langkah berikutnya, dan sebagai masukan terhadap keberhasilan yang 

ingin dicapai. Catatan lapangan ini dapat berupa catatan perilaku siswa 

selama proses pembelajaran. 

3.  Tes 

Tes diberikan pada setiap akhir siklus  untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya PMR. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

aktivitas siswa, catatan lapangan, dan perangkat tes. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas dan hasil belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas yang diamati 

dalam penelitian ini : 

1. Memperhatikan penjelasan guru  

2. Mengerjakan soal latihan/LKS. 

3. Bertanya/menjawab pertanyaan guru. 

4. Berdiskusi dalam kelompok. 

5. Mempresentasikan dan menanggapi hasil kelompok. 
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6. Menyimpulkan materi pelajaran. 

 

2. Lembar catatan lapangan 

Catatan lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data secara objektif yang 

tidak terekam dalam lembar oservasi, mengenai hal-hal yang terjadi selama 

pemberian tindakan. Catatan lapangan ini dapat berupa catatan perilaku 

khusus siswa dan permasalahan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi 

pelaksanaan langkah berikutnya, ataupun masukan terhadap keberhasilan 

yang telah dicapai. 

3. Tes 

Tes yang diberikan  bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

setelah dilaksanakan pendekatan matematika realistik.  Menyusun butir soal 

mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dan untuk menentukan 

validitas isi, tes dikonsultasikan kepada guru pengajar matematika. 

 

 

 

F. Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian  ini  dilaksanakan dalam tiga siklus yaitu siklus I, siklus II, dan 

Siklus III. 

 

1. Siklus I  

    Tahapan yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

 

a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan pada siklus pertama ini meliputi: 
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1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterap-

kan di kelas yaitu RPP 1, RPP 2, dan RPP3. 

2. Mempersiapkan Lembar Kegiatan Siswa yang akan diberikan 

kepada siswa pada saat pembelajaran. 

3. Mempersiapkan lembar observasi dan media pembelajaran yang 

akan digunakan sebagai penunjang aktivitas dan hasil belajar 

sesuai dengan materi yang diberikan. 

4. Menyusun perangkat tes yang akan digunakan pada saat tes akhir 

siklus I pada saat pertemuan ke empat. 

 

b.    Pelaksanaan 

Siklus pertama dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2010 sampai    

dengan tanggal 21 April 2010, yang terdiri dari empat pertemuan                                                        

  atau 8 jam pelajaran. Pembelajaran dan satu kali tes siklus.         Per-      

Pertemuan, hari/tanggal, dan waktu tertera pada tabel dibawah ini. 

 

   Tabel 1. Jadwal Pertemuan Siklus I      

Pertemuan Hari/Tanggal Waktu 

1 

2 

 

3 

 

4 

   Rabu, 14 April 2010 

   Kamis, 15 April 2010 

 

   Sabtu, 17 April 2010 

 

   Rabu, 21 April 2010 

13.00 – 14.20 

14.20 - 15.40  

13.00 – 14.20 

13.00 – 14.20 
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   Materi pokok yang diajarkan adalah ’’sifat bangun ruang’’ dengan 

materi bahasan untuk pertemuan 1 yaitu ’’sifat-sifat balok’’, pertemuan 

2 yaitu’’Sifat-sifat kubus’’, dan materi pertemuan 3 yaitu 

’’Menggambar balok dan kubus.’’  Kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan satu diikuti oleh 23 siswa, sedangkan pada pertemuan dua 

dikuti oleh 21 siswa, dan pada pertemuan tiga diikuti oleh 22 siswa. 

Pertemuan keempat, dilakukan tes akhir siklus 1 yang diikuti oleh 23 

siswa. 

 

   Pertemuan pertama kegiatan diawali dengan membuka pelajaran, 

menjelaskan bahwa mereka akan belajar dengan menggunakan 

Pendekatan Matematika Realistik (PMR), menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan manfaat dari konsep atau materi yang  dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan 

pembentukan kelompok. Pada kegiatan inti guru mengawali dengan 

memberikan masalah realistik yang terkait dengan materi yang akan 

dipelajari, menjelaskan materi sebelumnya yang terkait dengan materi 

yang akan dipelajari. 

 

Siswa yang telah terbentuk dalam kelompok, bersama kelompoknya 

diberi kesempatan lebih memahami materi melalui belajar dalam 

kelompok dengan mengerjakan LKS secara diskusi.  Selama diskusi 

berlangsung guru mengamati dan memberikan bantuan jika ada 

kelompok yang kesulitan dalam mengerjakan LKS tersebut.  Setelah 

selesai diskusi, perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh guru untuk 
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mempersentasikan hasil kerjanya di depan kelas, sedangkan kelompok 

lain memperhatikan dan menanggapi.  Untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memahami konsep, siswa diberikan latihan secara 

individu kemudian dibahas bersama-sama.  Pada setiap akhir 

pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, dan menyuruh siswa untuk membaca materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.  Kemudian guru 

memberikan tugas rumah.  Pertemuan keempat diadakan tes siklus I 

dengan materi yang diujikan dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan ketiga. 

 

c.    Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan dari proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang telah 

dipersiapkan. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti 

dibantu oleh guru mitra. 

 

2. Siklus II  

 Tahapan yang dilakukan dalam siklus ini : 

a.  Perencanaan 

    Kegiatan perencanaan pada siklus kedua ini meliputi: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan  

di kelas yaitu RPP 4 dan RPP 5. 

2. Mempersiapkan Lembar Kegiatan Siswa yang akan diberikan 

kepada siswa pada saat pembelajaran. 
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3. Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk 

mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

4. Menyusun perangkat tes yang akan digunakan pada saat tes akhir 

siklus pada saat pertemuan keempat. 

 

b. Pelaksanaan 

Siklus kedua dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2010 sampai dengan 

28 April 2010, yang terdiri dari tiga pertemuan atau 6 jam pelajaran. 

Pada siklus ini dilaksanakan dua buah rencana pelaksanaan pem-

belajaran dan satu kali tes siklus.  Pertemuan, hari/ tanggal, dan waktu 

tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Jadwal Pertemuan Siklus II 

Peretemuan Hari/ Tanggal Waktu 

1. 

2. 

3. 

Kamis, 22 April 2010 

Sabtu, 24 April 2010 

Rabu, 28 April 2010 

13.00 – 14.20 WIB 

14.20. – 15.40 WIB 

13.00 – 14.20 WIB 

 

Materi pokok yang diajarkan adalah ”Jaring-jaring bangun ruang” 

dengan materi bahasan untuk pertemuan 1 yaitu ” Jaring-jaring balok” 

dan pertemuan 2 yaitu ” Jaring-jaring kubus”.  Kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan pertama diikuti oleh 20 siswa dan pertemuan kedua 

diikuti oleh 23 siswa.  Pertemuan ketiga, dilakukan tes akhir siklus II 

yang diikuti oleh 23 siswa.  

  

Pertemuan pertama dan kedua kegiatan pendahuluan diawali dengan 

membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat 
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dari konsep atau materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada kegiatan inti guru mengawali dengan memberikan masalah 

realistik yang terkait dengan materi yang akan dipelajari.  Siswa yang 

telah terbentuk dalam kelompok, bersama kelompoknya diberi 

kesempatan lebih memahami materi melalui belajar dalam kelompok 

dengan mengerjakan LKS secara diskusi.  Selama diskusi berlangsung 

guru mengamati dan memberikan bantuan jika ada kelompok yang 

kesulitan dalam mengerjakan LKS tersebut.  Setelah selesai diskusi, 

perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh guru untuk mempersentasi-

kan hasil kerjanya di depan kelas, sedangkan kelompok lain mem-

perhatikan dan menanggapi.  Untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

memahami konsep, siswa diberikan latihan secara individu kemudian 

dibahas bersama-sama.  Pada setiap akhir pembelajaran, guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari, 

dan menyuruh siswa untuk membaca materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya.  Kemudian guru memberikan tugas rumah.  

Pertemuan ketiga diadakan tes siklus II dengan materi yang diujikan 

dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua. 

 

c. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan dari proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang telah diper-

siapkan.  Selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti dibantu 

oleh guru mitra. 
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3. Siklus III 

 

    Tahapan yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

a. Perencanaan 

     Kegiatan perencanaan pada siklus ketiga ini meliputi: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan   

diterapkan  di kelas yaitu RPP 6, dan RPP7. 

2. Mempersiapkan Lembar Kegiatan Siswa yang akan diberikan 

kepada siswa pada saat pembelajaran. 

3. Mempersiapkan lembar observasi dan media pembelajaran yang 

akan digunakan sebagai penunjang aktivitas dan hasil belajar 

sesuai dengan materi yang diberikan. 

4. Menyusun perangkat tes yang akan digunakan pada saat tes akhir 

siklus pada saat pertemuan ketiga. 

 

b. Pelaksanaan 

 

Siklus ketiga dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan 

22 Mei 2010, yang terdiri dari tiga pertemuan atau 6 jam pelajaran. 

Pada siklus ini dilaksanakan dua buah rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan satu kali tes siklus. Pertemuan, hari/ tanggal, dan 

waktu tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Jadwal Pertemuan Siklus III 

Peretemuan Hari/ Tanggal Waktu 

1. 

2. 

3. 

Rabu, 19 Mei 2010 

Kamis, 20 Mei 2010 

Sabtu, 22 Mei 2010  

13.00 – 14.20 WIB 

14.20 – 15.40 WIB 

13.00 – 14.20 WIB 
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Materi pokok yang diajarkan adalah ”Simetri lipat” dengan materi 

bahasan untuk pertemuan 1 yaitu ”Ciri-ciri bangun datar yang simetri 

dan bangun datar yang simetris dan tidak simetris” dan pertemuan 2 

yaitu ”Sumbu simetri suatu bangun datar”.  Kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan pertama diikuti oleh 21 siswa dan pertemuan kedua 

diikuti oleh 23 siswa.  Pertemuan ketiga, dilakukan tes akhir siklus III 

yang diikuti oleh 22 siswa.   

Pertemuan pertama dan kedua kegiatan pendahuluan diawali dengan 

membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat 

dari konsep atau materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada kegiatan inti guru mengawali dengan memberikan masalah 

realistik yang terkait dengan materi yang akan dipelajari.  Siswa yang 

telah terbentuk dalam kelompok, bersama kelompoknya diberi 

kesempatan lebih memahami materi melalui belajar dalam kelompok 

dengan mengerjakan LKS secara diskusi.  Selama diskusi berlangsung 

guru mengamati dan memberikan bantuan jika ada kelompok yang 

kesulitan dalam mengerjakan LKS tersebut.  Setelah selesai diskusi, 

perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh guru untuk mempersentasi-

kan hasil kerjanya di depan kelas, sedangkan kelompok lain 

memperhatikan dan menanggapi.  Untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam memahami konsep, siswa diberikan latihan secara individu 

kemudian dibahas bersama-sama.  Pada setiap akhir pembelajaran, 

guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
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dipelajari, dan menyuruh siswa untuk membaca materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya.  Kemudian guru memberikan 

tugas rumah.  Pertemuan ketiga diadakan tes siklus III dengan materi 

yang diujikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua. 

 

c. Pengamatan (observasi) 

 

Pengamatan dilakukan dari proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang telah diper-

siapkan.  Selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti dibantu 

oleh guru mitra. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

1. Data Aktivitas Siswa  

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung aktivitas siswa yang sesuai 

dengan indikator dicatat dalam lembar observasi. Setiap siswa diamati 

aktivitasnya dalam tiap pertemuan dengan memberi tanda “ √ “ pada 

lembar observasi. Untuk mengetahui persentase jumlah aktivitas yang 

dilakukan siswa pada tiap pertemuan digunakan rumus :  

 

 

 

Keterangan:       Ai  : persentase aktivitas siswa tiap pertemuan 

                     Na    : banyaknya aktivitas yang dilakukan siswa 

                      N : banyaknya aktivitas yang diamati 
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Siswa dikategorikan aktif apabila persentase siswa melakukan aktivitas       

≥ 60%. Persentase aktivitas siswa tiap siklus dihitung dengan 

menjumlahkan  persentase aktivitas siswa setiap pertemuan pada satu 

siklus dibagi dengan banyaknya pertemuan dalam satu siklus.  

Selanjutnya, untuk menentukan persentase siswa aktif digunakan rumus: 

N

As
As  x 100% 

Keterangan:  As  = persentase siswa aktif 

          As   = banyaknya siswa yang aktif 

                           N        = banyaknya siswa yang hadir 

 

2.   Data Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dikatakan tuntas jika mendapatkan nilai 60 atau lebih. 

Untuk menentukan persentase siswa tuntas setiap siklusnya  digunakan 

rumus yaitu sebagai berikut: 

 

   
N

At
At  x 100% 

Keterangan : At   = persentase siswa tuntas belajar 

                                   At   = banyaknya siswa yang tuntas belajar 

         N = banyaknya siswa yang hadir 

 

 

`H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilannya adalah : 

            1. Persentase siswa yang aktif meningkat tiap siklusnya dan pada akhir 

                siklus sebesar 70 % atau lebih.  
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2. Persentase siswa tuntas (nilai lebih dari atau sama dengan 60)  

    meningkat pada tiap siklusnya dan pada akhir siklus 65% atau lebih. 
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