
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Seting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1) Seting Penelitian 
 Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilakukan di SD Negeri Sidomulyo 01 
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. 
SD Negeri Sidomulyo 01 berdiri sejak tahun 1971,di desa Sidomulyo Rt 05 Rw 01 
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. SD Negeri Sidomulyo 01 terletak di atas 
tanah milik desa seluas 1400 m2. Desa Sidomulyo berada di sebelah utara kota kabupaten 
Pati pada Km 40. Merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 1800 m dari 
permukaan air laut.   
 SD. Negeri Sidomulyo 01 merupakan SD imbas dan juga termasuk SD terpencil di 
Kecamatan Gunungwungkal dan telah terakreditasi B pada tahun 2007. 

2) Karakteristik Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang berjumlah 14 siswa  dan terdiri dari 7 
siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Pemilihan siswa kelas 4 ini didasarkan atas 
pertimbangan bahwa sebagian besar dari siswa kelas  4 masih kurang menguasai mata 
pelajaran Matematika.  
3.2.  Variabel yang Diselidiki 

 Variabel yang diteliti ada 2 variabel yaitu: variabel proses, yang merupakan 
variabel bebas (X), dan variabel output yang merupakan variabel (Y). 

 Variabel proses dalam penelitian ini adalah Penggunaan metode Melalui Model 
Pembelajaran Matematika Realistik sedangkan variabel outputnya adalah peningkatan 
hasil belajar Matematika kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 Kecamatan Gunungwungkal 
Kabupaten Pati. 

3.3   Prosedur Penelitian  
 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain putaran 
spiral yang dikembangkan oleh Kemmis & Mc Taggart (Kasihani Kasbolah, 1998 : 113). 
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Dalam perencanaan Kemmis & Mc Taggart menggunakan sistem spiral yang dimulai 
dengan perencanaan, implementasi tindakan dan observasi serta refleksi.  
 

         Di bawah ini adalah gambar putaran spiral tersebut: 
Keterangan : 
Siklus I  :      

1. Perencanaan I. 
2. Implementasi Tindakan dan Observasi I. 
3. Refleksi I. 

Siklus II :      
1. Revisi Rencana II. 
2. Implementasi Tindakan dan Observasi II. 
3. Refleksi II. 

Penelitian tindakan model spiral ( Kemmis & Taggart, 1998 : 114 ) Penelitian ini berjalan 
melalui beberapa siklus.  Siklus kedua  dilaksanakan apabila siklus pertama belum 
tercapai sehingga mengulangi kegiatan pertama, dan bila belum berhasil dilanjutkan 
dengan siklus berikutnya. Pada penelitian ini, rencana pelaksanaan tindakan telah peneliti 
tetapkan sesuai dengan desain penelitian tersebut. Dalam Penelitian ini, tiap 1 siklus akan 
dilaksanakan dengan alur sebagai berikut: 
 Dalam penelitian tindakan kelas prosedur penelitian yang dilakukan meliputi 2 
siklus yaitu : 
3.3.1 Siklus I 
3.3.1. 1 Tahap Perencanaan 
 Pada tahap perencanaa ini peneliti menyusun rencana tindakan yang didasarkan 
pada studi pendahuluan yang telah dilakukan yaitu: 

a) Meminta ijin kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian. 
b) Mempersiapkan tindakan apa yang dilakukan, materi yang akan diajarkan dan 

media yang digunakan serta kapan waktu pelaksanaan dan bagaimana 
pelaksanaannya. 

c) Menghubungi guru kelas 3  untuk menjadi observer. 
3.3.1.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 
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 Pelaksanaan tindakan pada tahap awal dilakukan dengan memberikan 
permasalahan yang berhubungan dengan materi Menentukan keliling dan luas 
jajargenjang dan segitiga.Untuk selanjutnya siswa berdasarkan pengetahuannya diminta 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian peneliti bersama siswa 
membahas permasalahan tersebut  untuk mengambil kesimpulan. Setelah itu siswa 
diminta mengerjakan lembar evaluasi. 
3.3.1.3 Tahap Observasi 
Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi 
dilakukan terhadap isi tindakan, pelaksanaan tindakan, maupun akibat yang timbul dari  
tindakan tersebut. Observer maupun pelaksana tindakan melaksanakan observasi 
terhadap pelaksanaan tindakan sebagai bahan untuk mengadakan refleksi untuk 
menyusun rencana tindakan berikutnya agar tujuan penelitian dapat tercapai secara 
optimal. 
3.3.1.4 Tahap Evaluasi-Refleksi 
 Pada tahap evaluasi-refleksi  guru atau peneliti mengadakan analisis, permaknaan 
dan penyimpulan terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Peneliti bersama wali kelas 
berdiskusi untuk memaknai data yang diperoleh dalam observasi terhadap tindakan yang 
telah dilakukan. Hasil refleksi kemudian digunakan sebagai dasar pemikiran untuk 
menyusun rencana tindakan yang akan datang. 
 Tahap refleksi juga merupakan evaluasi tentang tindakan yang telah dilakukan 
untuk mengetahui keberhasilan atau pengaruh tindakan. Pada tahap ini dapat 
membandingkan kondisi awal sebelum diadakan tindakan dan kondisi sesudah diberikan 
tindakan. Peneliti dan opserver berdiskusi untuk memaknai data yang diperoleh sehingga 
didapatkan gambaran yang jelas tentang tindakan yang dilakukan. 
3.3.2 Siklus 2 
3.3.2.1 Tahap Perencanaan 
 Pada  tahap perencanaan siklus 2 ini peneliti meneruskan rencana tindakan 
berdasarkan tindakan yang telah direncanakan pada siklus sebelumnya. 
3.3.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 
 Pada siklus 2 ini tindakan yang dilakukan adalah perbaikan dari tindakann siklus 
pertama. Perbaikan tindakan tersebut berdasarkan masalah yang muncul pada siklus I. 
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3.3.2.3 Tahap Observasi 
 Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan  pelaksanaan tindakan. 
Obsevasi dilakukan terhadap isi tindakan, pelaksanaan tindakan maupun akibat yang 
timbul dari tindakan tersebut. Observer maupun pelaksana tindakan melaksanakan 
observasi terhadap pelaksanaan tindakan sebagai bahan untuk mengadakan refleksi untuk 
menyusun tindakan selanjutnya. 
3.3.2.4 Tahap Evaluasi-Refleksi 
 Tahap refleksi merupakan evaluasi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk 
mengetahui keberhasilan atu pengaruh tindakan. Pada tahap ini dapat membandingkan 
kondisi awal sebelum diadakan tindakan dan kondisi sesudah diberikan tindakan. Peneliti 
dan wali kelas berdiskusi untuk memaknai data yang diperoleh sehingga didapatkan  
gambaran yang jelas tentang tindakan yang dilakukan. 
3.4  Data dan Cara Pengumpulannya 
 Dalam pengumpulan data selama penelitian menggunakan berbagai teknik 
pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut : 
3.4.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan siswa dalam 
proses pembelajaran. Dalam melaksanakan observasi, observer diberi pedoman 
observasi yang berisi hal-hal pokok yang harus diobservasi. Observer hanya 
memberi tanda cek (√) pada lembar pengamatan. 

3.4.2 Angket 
Angket dengan siswa bertujuan untuk mengetahui ketertarikan siswa terhadap 
pembelajaran matematika tentang luas permukaan balok 

3.4.3 Tes  
Tes adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sejumlah pertanyaan. 
Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan siswa dalam 
memahami sebuah konsep pembelajaran. 

 Alat Pengumpulan Data 
 Alat pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan teknik pengumpulan 
data. Berdasarkan teknik yang digunakan, maka alat yang digunakan adalah : 

a) Lembar observasi  
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b) Lembar angket 
c) Lembar tes 
 

3.5    Indikator Kinerja 
 Indikator kinerja adalah penanda yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan 
berhasil tidaknya penelitian yang dicobakan. Indikator kinerja ini dapat dilihat dari 2 (dua) 
segi, yaitu: dari segi aktivitas belajar siswa dan dari segi hasil belajar yang diperoleh siswa.  
Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Prosentasi keaktifan, inisiatif, konsentrasi, dan kerja sama siswa meningkat dari 
kondisi sebelumnya; 

2.    Sikap siswa terhadap mata pelajaran Matematika dan proses pembelajarannya 
menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik; 

3.    Prestasi belajar siswa meningkat 
4.    Prosentase ketuntasan belajar siswa ≥ 85 % 
5.    Rata-rata nilai tes siswa ≥ KKM yaitu 60 

3.6    Analisis Data 
 Analisis data yang diikuti meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan, terus menerus selama dan setelah pengumpulan data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/ verifikasi. Di samping itu digunakan analisis perbandingan yang 
berupa pre tes dan post-tes dan kriteria hasil pencapaian dilakukan dengan triangulasi, 
yaitu membandingkan dan mengecek suatu data dengan data yang diperoleh dari sumber 
yang lain. Hal tersebut untuk menghindari adanya kecenderungan pribadi dalam 
pengambilan keputusan. 
 Untuk memvalidasi data, penulis menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. Triangulasi sumber 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari minimal 3 sumber data yang berbeda, yaitu 
dari siswa, dan 2 (dua) rekan sejawat yang membantu pelaksanaan observasi. Triangulasi 
metode pengumpulan data telah disebutkan di muka terdiri dari metode tes, wawancara, 
angket, dan observasi. Data yang penulis validasi utamanya adalah yang berkaitan 
dengan variabel proses(Y) atau variabel  bebas (X). Validitas data yang diperoleh adalah 
validitas teoritis.  


