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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat 

Kabupaten Temanggung. Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 

kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

Karakteristik siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni berumur antara 10 

tahun sampai 11 tahun dengan jumlah 22 siswa yang terdiri dari 7 siswa 

perempuan dan 15 siswa laki-laki. Efektivitas belajar matematika siswa kelas 5 

cenderung rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan rendah, tingkat konsentrasi rendah, dan hasil belajar beberapa 

siswa yang tidak memenuhi KKM. Kehidupan masyarakat di sekitar lokasi 

penelitian rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:169) variabel adalah gejala bervariasi yang 

menjadi objek penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:60). 

Dalam penelitian tindakan kelas ini ada dua variabel yang terdiri dari 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel tersebut antara lain: 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah  pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga. Pendidikan 

matematika realistik merupakan proses pembelajaran matematika yang 

menggunakan konteks dunia nyata sebagai titik awal pembelajaran dan 

mengutamakan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran 

matematika yang bersifat abstrak, dianggap tepat apabila dilaksanakan dengan 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga yang 
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berfungsi menurunkan tingkat keabstrakkan materi. Penyampaian pembelajaran 

matematika akan lebih menarik dengan mengaitkan kehidupan konkrit. 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

efektivitas belajar. Pengukuran efektivitas belajar dapat diketahui dari tercapainya 

indikator yang menunjukkan pembelajaran efektif, antara lain pengorganisasian 

materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap 

materi pelajaran, sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang adil, 

keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang baik 

setelah diberikan perlakuan (treatment) PMR. 

 

Tabel 1 
Kisi-Kisi PMR Berbantuan Alat Peraga dan Efektivitas Belajar 

 
 

No Langkah PBM Indikator Item 
 

1 Guru memberikan 
masalah kontekstual 

Menjelaskan 
masalah 
kontekstual   

Apakah guru memulai pembelajaran dengan memberikan 
masalah/persoalan kontekstual ?  

2 Guru membagi kelas 
menjadi kelompok  

Terbentuknya 
kelompok 

Apakah guru membentuk kelompok secara heterogen? 

3 Guru memfasilitasi 
diskusi kelompok 
untuk mencari 
strategi penyelesaian 
masalah.  
 

Tercipta 
kerjasama dalam 
kelompok 

1. Apakah guru menyediakan waktu untuk berdiskusi 
menyelesaiakan permasalahan? 

2. Apakah guru menggunakan alat peraga untuk membantu 
peserta didik menyelesaikan masalah? 

3. Apakah guru cakap dalam menggunakan alat peraga? 
4. Apakah guru menyampaikan materi secara urut (logis dan 

teratur)? 
5. Apakah guru menguasai materi pelajaran? 
6. Apakah guru semangat/antusias dalam memberikan 

pengetahuan kepada siswanya? 
7. Apakah guru memberikan bantuan kepada kelompok yang 

kesulitan memahami masalah? 
4 Guru menugaskan 

setiap kelompok 
untuk 
mempresentasikan 
hasil diskusinya  

Mengungkapkan 
hasil diskusi ke 
depan kelas  

1. Apakah kelompok lain aktif menanggapi hasil presentasi 
kelompok? 

2. Apakah guru menanggapi hasil presentasi kelompok? 

5 Guru dan siswa 
menarik kesimpulan  
 

Menarik 
kesimpulan dari 
kegiatan 
pembelajaran 

1. Apakah guru membimbing siswa membuat kesepakatan 
kelas tentang penyelesaian masalah yang paling tepat? 

2. Apakah guru memberi pujian tehadap hasil kerja masing-
masing kelompok? 

6 Guru memberikan 
evaluasi 

Memberikan 
evaluasi 

1.    Apakah guru memberikan evaluasi diakhir pembelajaran? 
2. Apakah soal evaluasi sesuai dengan materi ? 
3. Apakah siswa jujur dalam memperoleh nilai? 
4. Apakah guru merencanakan tindak lanjut?  
5. Apakah guru menyampaikan pembelajaran sesuai waktu 

yang dialokasikan? 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus tiap siklus 

terdiri dari 3 kali pertemuan dan tiap pertemuan 70 menit. Konsep pokok 

penelitian tindakan menurut Kemmis dan Mc Taggart (Suharsimi Arikunto, 

2010:137) terdapat empat tahap rencana tindakan, meliputi: perencanaan 

(planning), tindakan (acting) dan pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting). Alur dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Kemmis dan Mc 

Taggart yang disajikan dalam bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 
Alur Penelitian Tindakan 

a. Perencanaan (planning) merupakan kegiatan menyusun rancangan tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan penelitian. Perencanaan 

dilaksanakan oleh peneliti sebelum tahap pelaksanaan tindakan diterapkan. 

Kegiatan dalam tahap ini seperti: penyusunan skenario pembelajaran, 

pembuatan istrumen pengamatan, menyiapkan masalah kontekstual, dan 

mempersiapkan alat peraga. 

Perencanaan 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Perencanaan 

 
Pelaksanaan 

dan 
Pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 
 
Pelaksanaan 

dan 
Pengamatan 
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b. Pelaksanaan tindakan (acting), yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan. Hal yang perlu diingat pada tahap 2 ini adalah pelaksana tindakan 

harus taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Dalam 

penelitian ini tindakan yang diterapkan adalah PMR dengan alat peraga dan 

peneliti sebagai pelaksana tindakan.  

c. Observasi (observing), yaitu kegiatan mengamati dampak atas tindakan yang 

dilakukan. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat tindakan diterapkan 

dalam kelas, sehingga antara pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

berlangsung dalam waktu yang sama. Penelitian tindakan ini dilakukan dalam 

bentuk kolaborasi. Peneliti berperan sebagai pelaksana tindakan maka yang 

melakukan pengamatan adalah guru kelas. Kegiatan ini dilakukan dengan 

cara pengamatan terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. 

d. Refleksi (reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi 

atau hasil yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai bentuk dampak 

tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dan dilakukan telaah mengapa, bagaimana, dan 

sejauhmana tindakan yang ditetapkan mampu mencapai perubahan atau 

mengatasi masalah secara signifikan. Tahap ini dilaksanakan ketika pelaksana 

sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan pengamat 

dan subjek penelitian (siswa-siswa yang diajar) untuk bersama-sama 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Bertolak dari refleksi ini 

pula suatu perbaikan tindakan dalam bentuk replanning dapat dilakukan. Jika 

penelitian tindakan dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam refleksi 

terakhir, peneliti menyampaikan rencana yang disarankan kepada peneliti lain 

apabila dia menghentikan kegiatannya. 

Untuk lebih memperjelas rincian prosedur tindakan yang akan dilaksanakan 

terdiri atas 2 siklus dengan tiga kali pertemuan tiap siklusnya, adalah sebagai 

berikut: 

Siklus 1 

1. Perencanaan (planning) 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah: 
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a. Merancang rencana pembelajaran siklus I. 

b. Menyiapkan masalah kontekstual sebagai titik awal pembelajaran melalui 

lembar diskusi. 

c. Merencanakan membagi kelompok-kelompok siswa. 

d. Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana suasana belajar 

mengajar di kelas ketika pendidikan matematika realistik dilaksanakan. 

e. Menyiapkan alat peraga (bangun ruang transparan) yang diperlukan dalam 

rangka membantu siswa memahami konsep matematika dengan baik. 

f. Mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi matematika telah 

dikuasai oleh siswa.  

2. Tindakan (acting) dan observasi (observing) 

Sesuai dengan standar proses bahwa pembelajaran dilaksanakan dalam tiga 

tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dalam kegiatan inti masih 

dijabarkan lagi ke dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Untuk 

lebih jelasnya tahap pelaksanaan tindakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Pendahuluan 

• Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan 

misalnya alat peraga. 

• Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

• Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

� Eksplorasi  

• Guru melibatkan siswa melalui tanya jawab untuk menggali pengetahuan 

siswa berhubungan dengan materi pembelajaran matematika. 

• Membagi kelas menjadi 4 kelompok siswa yang bersifat heterogen. 

• Memberikan suatu masalah kontekstual atau soal cerita kepada siswa 

secara tertulis. 
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• Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dan 

mendiskusikan masalah yang diberikan, sehingga siswa bisa saling 

belajar antar anggota kelompok untuk mencari strategi penyelesaian 

masalah.  

� Elaborasi 

• Menggunakan alat peraga untuk membantu siswa menemukan 

pemecahan masalah.   

• Memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi menyelesaikan 

masalah yang diberikan secara berkelompok.  

• Menugaskan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas. 

• Memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengemukakan pendapat 

atau tanggapannya tentang berbagai penyelesaian yang disajikan 

kelompok lain di depan kelas (apabila suatu masalah ada lebih dari satu 

penyelesaian, maka penyelesaian tersebut perlu diungkap semua). 

� Konfirmasi 

• Guru mengarahkan atau membimbing siswa untuk membuat kesepakatan 

kelas tentang penyelesaian masalah yang dianggap paling tepat. 

• Guru memberikan penguatan dalam bentuk lisan (pujian) misalnya 

dengan mengucapkan “pintar”, “bagus” atau dengan kata-kata positif 

lainnya terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. 

3) Kegiatan Penutup 

• Guru bersama siswa membuat kesimpulan sesuai dengan pengetahuan 

atapun gagasan-gagasan baru yang telah diperoleh siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

• Guru memberikan evaluasi secara individu tentang materi yang dipelajari 

untuk mengukur pengetahuan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini guru membagikan soal tertulis untuk dikerjakan 

secara individu, sebagai sarana pengukuran tingkat pemahaman. Evaluasi 

ini diberikan pada akhir pertemuan siklus I. 
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• Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah kepada siswa 

berdasarkan dari materi yang telah dipelajari. 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya. 

Dalam tahap observasi atau pengamatan jalannya proses kegiatan belajar 

mengajar secara menyeluruh akan dibantu oleh seorang pengamat yaitu Bapak 

Mujiyadi, S.Pd.SD. selaku guru kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni, yang bertugas 

melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran.  

3. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap ini peneliti dan pengamat segera mengevaluasi perubahan yang 

terjadi atau hasil yang diperoleh setelah kegiatan belajar mengajar berakhir 

(dampak tindakan). Peneliti melakukan refleksi sejauhmana PMR mampu 

mencapai perubahan atau mengatasi masalah secara signifikan. Bila melalui PMR 

tingkat pemahaman siswa masih belum meningkat dalam mata pelajaran 

matematika di Sekolah Dasar Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat 

Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2012/2013, yang dapat dilihat dari 

kriteria pencapaian indikator kinerjanya, maka sebagai tindakan dalam merefleksi 

dilakukan dalam bentuk tindakan terhadap proses belajar mengajar selanjutnya 

sampai pada hasil dan tujuan yang telah dirumuskan berhasil. 

Siklus II 

Pada siklus II pun kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti pada 

siklus I hanya saja waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan alokasi waktu 

yang tersedia di SD tempat dilakukannya penelitian. Siklus II merupakan 

penyempurnaan dari kelemahan dan kekurangan pada siklus I. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 5 dalam mata pelajaran Matematika 

di Sekolah Dasar Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten 

Temanggung setelah dilaksanakan PMR adalah: 
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a. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu serta 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati 

(Sa’duddin, 2011:1). Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran 

yang diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

PMR serta aktivitas siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Kegiatan observasi 

ini dilakukan pada saat tindakan diterapkan di dalam kelas dan yang melakukan 

pengamatan adalah guru kelas. Pengamat hanya perlu memberi skor pada blanko 

pengamatan sesuai keadaan yang terjadi pada saat penerapan tindakan di kelas. 

b. Tes 

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan 

(Arikunto, 2007:53). Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

tertulis untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Tes 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses belajar mengajar. 

Tes dilakukan diakhir kegiatan pada tiap siklus dengan memberikan sejumlah soal 

tes kepada subjek penelitian.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010:329). 

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data awal tentang nama siswa 

dan nilai hasil ulangan siswa kelas 5 di SD Negeri 3 Karangwuni Kecamatan 

Pringsurat Kabupaten Temanggung serta foto-foto saat kegiatan pembelajaran PMR 

diterapkan. 

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 5 dalam mata pelajaran Matematika 

di Sekolah Dasar Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten 

Temanggung setelah menggunakan PMR adalah: 
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a. Lembar Observasi   

Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapi blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi 

item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi 

(Arikunto, 2010:272). Data yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui 

penerapan pembelajaran PMR serta perkembangan siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan PMR. Maka dari itu, lembar 

observasi dibedakan menjadi dua yaitu lembar observasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Lembar observasi aktivitas guru sebanyak 20 item digunakan 

kriteria “Ya” dan “Tidak”. “Ya” untuk setiap aspek observasi yang dilaksanakan 

guru ketika pembelajaran berlangsung, dan “Tidak” untuk aspek observasi yang 

tidak dilaksanakan guru. Lembar observasi aktivitas siswa dipergunakan 

prosentase aktivitas keseluruhan sebanyak 20 item. Pengamat hanya perlu 

mengamati jumlah siswa yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan aspek 

pengamatan, kemudian menghitung prosentasenya. Adapun kisi-kisi kedua lembar 

observasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 
 

Tabel 2 
Kisi-kisi Observasi Aktivitas Guru 

 
 
No Aspek Indikator Nomor 

Soal 
1 Mengkondisik

an kelas 
1. Memeriksa kesiapan peserta didik dan alat pembelajaran 
2. Melakukan apersepsi 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

1, 2, 3, 4 

2 Pelaksanaan 
pendidikan 
matematika 
realistik 

1. Memberikan masalah kontekstual 
2. Membentuk kelompok  
3. Menyediakan waktu diskusi 
4. Menggunakan alat peraga 
5. Menyampaikan materi secara urut 
6. Menguasai materi 
7. Menugaskan siswa menyajikan hasil diskusi 
8. Menanggapi hasil diskusi 
9. Memberikan penguatan positif 

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 

16, 17 

3 Menutup 
pelajaran 

1. Menarik kesimpulan 
2. Memberikan evaluasi 
3. Merencanakan tindak lanjut 

18, 19, 20 
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 Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi aktivitas guru pada 

tabel 2 sesuai dengan standar proses, sintaks PMR dan indikator efektivitas 

belajar.  

 
Tabel 3 

Kisi-kisi Observasi Aktivitas Siswa 
 
 

No Aspek Indikator Nomor 
soal 

1 Kesiapan siswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran 

1. Membawa alat pelajaran lengkap 
2. Membawa buku sumber 
3. Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
4. Sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 
5. Serius memperhatikan penjelasan guru 

1, 2, 3, 
4,5 

2 Kemampuan 
siswa dalam 
mengerjakan 
lembar kerja 

1. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 
lembar kerja 

2. Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  
petunjuk yang ada 

3. Dapat menjawab pertanyaan yang 
diajukan dalam lembar kerja 

6, 7, 8 

3 Aktif 
mengajukan 
pertanyaan 
dalam 
pembelajaran 

1. Bertanya bila mengalami kesulitan 
memecahkan masalah. 

2. Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa 
ditunjuk guru 

3. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

4. Memanfaatkan alat peraga dengan baik. 

9, 10, 11, 
12 

4 Bekerja sama 
dalam kelompok 

1. Bertukar pikiran dalam memecahkan 
masalah. 

2. Antusias untuk bekerjasama dengan 
teman. 

3. Menghargai pendapat teman. 
4. Merespon pendapat teman dengan positif. 

13, 14, 
15, 16, 

5 Keberanian dan 
kejujuran  

1. Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
ke depan kelas. 

2. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 
3. Menanggapi hasil kerja kelompok lain. 
4. Kejujuran dalam memperoleh nilai. 

17, 18, 
19, 20 
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Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi aktivitas siswa pada 

tabel 3 sesuai dengan sintaks PMR dan indikator efektivitas belajar.  

b. Soal tes tertulis 

Soal tes yang diberikan adalah soal tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda 

sejumlah 40 soal yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

setelah pembelajaran menggunakan PMR dilaksanakan. Tes ini diberikan di akhir 

pertemuan tiap siklus. Adapun kisi-kisi soal siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4 
Kisi-Kisi Soal Evaluasi Siklus I 

 
 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar  Indikator Nomor soal 

6.  Memahami 
sifat-sifat 
bangun dan 
hubungan 
antarbangun. 

6.2Mengidentifik
asi sifat-sifat 
bangun ruang. 

Menjelaskan pengertian 
bangun ruang 

 1,2 

Menyebutkan bagian-bagian 
bangun ruang 

3,4,5,6 

Menyebutkan sifat-sifat kubus 7,16,23,30 

Menyebutkan sifat-sifat balok 8,17,24,31 

Menyebutkan sifat-sifat 
prisma  

9,10,11,1218
,25 

Menyebutkan sifat-sifat limas 19,26,36, 
37,39,40 

Menyebutkan sifat-sifat 
tabung 

13,20,27, 
35 

Menyebutkan sifat-sifat 
kerucut 

14,21,28, 
34 

Menyebutkan beda yang 
berbentuk kubus, balok, 
prisma, tabung, limas, dan 
kerucut dalam kehidupan 
sehari-hari. 

15,22,29 
32,33,38 
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Tabel 5 
Kisi-Kisi Soal Evaluasi Siklus II 

 
 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar  Indikator Nomor soal 

6.  Memahami 
sifat-sifat 
bangun dan 
hubungan 
antarbangun. 

6.3 Menentukan 
jaring-jaring 
berbagai 
bangun 
ruang 
sederhana. 

Menjelaskan pengertian 
jaring-jaring bangun ruang.  

1,8 

Menentukan jaring-jaring 
kubus. 

2,9,15,21,25 

Menentukan jaring-jaring 
balok. 

3,10,16,22 

Menentukan jaring-jaring 
prisma. 

4,11,17,23 

Menentukan jaring-jaring 
limas.  

5,12,18,24 

Menentukan jaring-jaring 
tabung. 

6,13,19 

Menentukan jaring-jaring 
kerucut 

7,14,20 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh akan di analisis 

dalam berbentuk angka-angka (deskriptif kuantitatif) dan berbentuk kata-kata atau 

penjelasan (deskriptif kualitatif). Untuk untuk keperluan analisis data kuantitatif 

diperoleh dari tes yaitu tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda, sedangkan 

keperluan analisis data kualitatif diperoleh dari lembar observasi.   

3.5.1 Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini merujuk pada salah satu indikator 

efektivitas belajar yaitu hasil belajar siswa yang baik. Data kuantitatif diperoleh 

dari tes yaitu tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda. Langkah pertama dalam 

proses pengolahan hasil belajar adalah penskoran dari data mentah berdasarkan 

hasil belajar siswa. Penskoran adalah proses pengubahan jawaban-jawaban soal 

tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil penilaian tersebut selanjutnya 

diubah menjadi nilai-nilai untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai hasil 
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belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini peneliti 

menghitung nilai dari setiap siswa dan menghitung nilai rata-rata seluruh siswa. 

1. Rumus menghitung nilai adalah sebagai berikut.  

� =
���� �	��
	�� �����

���� ��������
 X 100 

Keterangan : 

� : Nilai 

2. Rumus menghitung rata-rata nilai siswa adalah sebagai berikut. 

=
Ʃ�

�
 

Keterangan :  

 : rata-rata hitung 

Ʃ�  : jumlah nilai semua siswa 

�  : jumlah siswa 

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. 

Adapun rumus persentase tersebut adalah sebagai berikut. 

� =
Ʃ

�
 � ���%  

Keterangan : 

Ʃ = jumlah frekuensi yang muncul 

� = jumlah total siswa 

�    = presentase ketuntasan 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut. 

 

Tabel 6 
Kriteria Ketuntasan Belajar 

 
 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 
≥ 65 Tuntas 
< 65 Tidak Tuntas 
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3.5.2 Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data observasi dan refleksi dari 

tiap-tiap siklus. Data kualitatif diperoleh dari observasi selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan cara deskriptif, dan data ini bersifat sebagai 

data utama yang dibuat berdasarkan langkah PMR dan pengukuran efektivitas 

belajar. Data observasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu 

observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa.  

 
3.6 Uji Prasyarat 

3.6.1 Uji Validitas 

Kriteria validitas instrumen menurut Azwar dalam Duwi Priyatno (2010:21) 

menyatakan bahwa semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,20 

daya pembedanya dianggap valid.  

Dari hasil penghitungan validitas item pada soal siklus I dengan 

menggunakan SPSS 16.0 for Windows yang berdasarkan koefisien korelasi maka 

nomor item 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 32, dan 36  dinyatakan 

tidak valid karena hanya mempunyai koefisien korelasi ≤ 0,20. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian validitas dari 40 item yang diuji, 

terdapat 25 item soal valid dan 15 item soal tidak valid (data terlampir).  

Sedangkan dari hasil penghitungan validitas item pada instrumen soal siklus 

II dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows yang berdasarkan koefisien 

korelasi maka nomor item 2, 6, 7, 13, 15, 19 dan 22 dinyatakan tidak valid karena 

hanya mempunyai koefisien korelasi  ≤ 0,20. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hasil pengujian validitas dari 25 item yang diuji terdapat 18 item soal valid 

dan 13 item yang tidak valid (data terlampir).  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsisten jika pengukuran diulang (Duwi Priyatno, 2010:14). Hasil uji 

tingkat reliabilitas pada siklus I dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

dapat dilihat bahwa Cronbach`s Alpha sebesar 0,867. Sedangkan Hasil uji tingkat 

reliabilitas pada siklus II dapat dilihat bahwa Cronbach`s Alpha sebesar 0.831. 
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Cronbach`s Alpha 0,867 dan 0,831 termasuk memiliki tingkat reliabilitas bagus. 

Ini berarti bahwa instrumen reliabel sudah dapat digunakan untuk penelitian (data 

terlampir). 

 

3.6.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Uji tingkat kesukaran dilakukan setelah instrumen dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas instrumen. Dari hasil penghitungan taraf kesukaran soal siklus I 

dan siklus II diperoleh hasil sebagai berikut (data rinci terlampir). 

 

Tabel 7 
Tingkat Kesukaran Soal Siklus I 

 
 

No. Taraf Kesukaran Soal  Item Soal 
1. Sukar - 
2. Sedang  3, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 25 
3. Mudah 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24 

Jumlah 25 
 
 

Tabel 8 
Tingkat Kesukaran Soal Siklus II 

 
 

No. Taraf Kesukaran Soal  Item Soal 
1. Sukar - 
2. Sedang  2, 3, 5, 6, 9, 15, 17 
3. Mudah 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 

Jumlah 18 
 

3.7 Indikator Kinerja 

Dengan melihat latar belakang permasalahan, efektivitas belajar yang ada, 

dan peningkatan pemahaman belajar siswa, maka dipergunakan indikator berikut. 

1. Keseluruhan kegiatan PMR serta indikator efektivitas belajar yang telah 

diterapkan oleh guru ≥ 75%. 

2. Pengukuran salah satu indikator efektivitas belajar yaitu hasil belajar siswa 

yang baik, peneliti memberi target ≥75% dari jumlah siswa berhasil 

memperoleh nilai ≥ 65.  


