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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian  

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai tempat, waktu dan subjek  

penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun mengenai hal tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

1.1.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri Werdoyo, Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan semester II tahun pelajaran 2012/2013. Alasan mengambil  

lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan, relasi yang cukup baik dengan pihak 

sekolah, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang  waktu yang luas 

dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan target peneliti. 

1.1.2 Waktu Penelitian   

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 

20012/2013. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik 

sekolah, karena Penelitian Tindakan Kelas memerlukan beberapa siklus yang 

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.  

1.1.3 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Werdoyo, Kecamatan 

Godong, Kabupaten Grobogan Tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 35 

siswa diantaranya; 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

 

1.2 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2008:38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel 

dengan variabel yang lain maka macam variabel dalam penelitian dibedakan 

menjadi dua. 
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1.2.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah Pendidikan matematika realistik Indonesia 

(PMRI). Frudenthal (dalam Wijaya 2012:20) menyatakan bahwa matematika 

merupakan suatu bentuk aktivitas manusia, hal ini menunjukkan bahwa 

matematika tidak ditempatkan sebagai suatu produk jadi, melainkan sebagai 

bentuk aktivitas atau proses.  Pendidikan Matematika Realistik adalah suatu 

model pembelajaran pembelajaran matematika yang harus selalu menggunakan 

masalah sehari-hari. Menurut Van den Heuvel-Panhuizen dalam Wijaya 

(2012:20) penggunaan kata “realistik” tersebut tidak sekadar menunjukkan 

adanya suatu koneksi dengan dunia nyata (real-world) tetapi lebih mengacu pada 

fokus Pendidikan Matematika Realistik dalam menempatkan penekanan 

penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan (imagineable) oleh siswa. 

PMRI  adalah suatu model pembelajaran matematika yang mengaitkan 

materi pembelajaran matematika dengan situasi nyata. Model pembelajaran ini 

dapat membantu guru untuk menyampaikan materi matematika dalam bentuk 

yang lebih menyenangkan, dan mendorong siswa untuk aktif mengikuti proses 

belajar mengajar. Melalui model pembelajaran ini anak mendapatkan pengalaman 

yang berkesan dalam proses belajar matematika sehingga anak akan lebih mudah 

memahami penjelasan dari guru. 

1.2.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

terikat, yaitu motivasi belajar (Y1) dan hasil belajar (Y2) siswa setelah proses 

penelitian dilakukan. Hanafiah dan Suhana (2010:26) mendefinisikan motivasi 

belajar  sebagai kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force), 

atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik 

untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam 

rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. Sedangkan Hamalik (2011:155) menyatakan bahwa hasil belajar 
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tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 

Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan 

yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

 

1.3 Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan dengan dua siklus 

(Suharsimi Arikunto, 2010:17) satu siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Tahap pelaksanaan 

tiap siklus akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.3.1 Siklus I 

Pada siklus I ini, penulis menyusun pelaksanaan pembelajaran sebanyak tiga 

kali pertemuan. Siklus I ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

I. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan kolabolator. 

2. Menentukan pokok bahasan dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan pembelajaran matematika realistik. 

3. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan guru kelas untuk 

mengungkap permasalah yang terjadi sehubungan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

4. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk melakukan pengamatan. 

5. Menyusun lembar observer/guru pendamping penulis sebagai observer kedua 

terhadap aktivitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  

6. Penyusunan asesmen yaitu menggunakan tes dan hasil observasi. 

II. Pelaksanaan 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu model PTK dengan 

tahapan dan skenario pembelajaran yang telah didesain sebelumnya yaitu dengan 



51 
 

menggunakan pembelajaran matematika realistik. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkah masing 

siklus adalah sebagai berikut. 

Pertemuan ke 1 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi: Guru bertanya pada siswa benda apa saja yang di dalam kelas 

bentuknya menyerupai bangun ruang? 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

a) Guru meminta siswa mengamati kotak kapur yang dipegang guru, 

kemudian siswa diminta menyebutkan benda lain yang bentuknya 

mirip dengan kotak kapur. 

b) Guru melakukan demonstrasi untuk menjelaskan konsep sisi, titik 

sudut dan rusuk menggunakan media kotak kapur. 

c) Guru membentuk siswa dalam kelompok yang telah ditentukan 

berdasarkan prestasi akademik siswa. 

d) Guru memberikan lembar latihan pada masing-masing kelompok.  

2. Elaborasi (20 menit) 

a) Siswa dalam kelompok melakukan diskusi untuk mengidentifikasi  

sifat bangun ruang kubus dan balok. 

b) Guru membimbing selama proses diskusi berlangsung. 

c) Masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas hasil 

diskusinya. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a) Guru  memberikan penguatan dari hasil kerja kelompok. 

b) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai hasil diskusi. 

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dari kegiatan yang 

dilakukan 

2. Refleksi kepada siswa terhadap apa yang telah dipelajari 
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3. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang berprestasi 

4. Menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan ke 2 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran yang 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

a) Guru meminta siswa untuk mengamati bentuk 3 buah bangun ruang 

(kerucut, tabung dan bola). 

b) Siswa diminta bergabung dengan kelompoknya masing-masing  yang 

sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. 

c) Guru memberikan lembar latihan pada masing-masing kelompok. 

2. Elaborasi (20 menit) 

a) Siswa dalam kelompok melakukan diskusi untuk mengidentifikasi 

sifat bangun ruang kerucut, tabung dan bola. 

b) Guru membimbing selama proses diskusi berlangsung. 

c) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a) Guru  memberikan penguatan dari hasil kerja kelompok. 

b) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai hasil diskusi. 

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

2. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan. 

3. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang berprestasi 

4. Guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya. 
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Pertemuan ke 3 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran yang 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti (35 menit) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

a) Guru mengulang materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama 

dan kedua. 

b) Guru meminta beberapa siswa untuk maju ke depan menceritakan 

pengalamannya berkaitan dengan diskusi kelompok pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Elaborasi (15 menit) 

a) Guru dan siswa melakukan  tanya jawab berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan sebelumnya. 

b) Siswa memberikan tanggapan berkaitan dengan jawaban yang telah 

disampaikan temannya. 

3. Konfirmasi (5 menit) 

a) Guru memberikan penguatan kepada siswa berkaitan dengan materi 

yang telah disampaikan 

c. Kegiatan akhir (25 menit) 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

2. Refleksi 

III. Pengamatan 

Setiap akhir siklus penulis melakukan observasi mengamati siswa setelah 

melakukan pembelajaran, penulis juga melakukan observasi pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil observasi dari siklus pertama bisa digunakan 

penulis untuk perbaikan di siklus berikutnya. Hal-hal yang diamati adalah sebagai 

berikut. 

1. Guru mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan siswa sesuai 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan.  
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2. Guru mengamati siswa dalam menyelesaikan masalah lain dengan kerja 

kelompok dan memberikan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan masalah sesuai indikator yang telah ditetapkan.  

3. Guru mengamati motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran 

matematika. 

4. Menyusun hasil pengamatan dalam lembar observasi yang telah disiapkan. 

IV. Refleksi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari proses 

pembelajaran, jika dalam proses pembelajaran masih terdapat hambatan dan 

kekurangan sehingga menyebabkan siswa masih belum termotivasi saat belajar 

dan tujuan pembelajaran belum tercapai ketuntasannya berdasarkan kriteria yang 

telah di tetapkan, maka sebagai tindakan dalam merefleksi dilakukan dalam 

bentuk tindakan pengululangan (remidi), pemantapan (pengayaan) terhadap 

proses belajar mengajar selanjutnya sampai pada hasil dan tujuan yang telah 

dirumuskan berhasil. 

1.3.2 Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi yang diidentifikasi pada proses pembelajaran 

siklus I serta diskusi dengan kolaborator, maka penulis menyusun rencana 

pembelajaran siklus II yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. 

I. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan kolabolator. 

2. Menentukan pokok bahasan dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan pembelajaran matematika realistik. 

3. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan guru kelas untuk 

mengungkap permasalah yang terjadi sehubungan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

4. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk melakukan pengamatan. 

5. Menyusun lembar observer/guru pendamping penulis sebagai observer kedua 

terhadap aktivitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  
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6. Penyusunan asesmen yaitu menggunakan tes dan hasil observasi. 

II. Pelaksanaan 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu model PTK dengan 

tahapan dan skenario pembelajaran yang telah didesain sebelumnya yaitu dengan 

menggunakan pembelajaran matematika realistik. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkah masing 

siklus adalah sebagai berikut. 

Pertemuan ke 1 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi: guru bertanya kepada siswa mengenai materi sifat-sifat bangun 

ruang (kubus, balok, kerucut, tabung dan bola). 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

a) Guru memperlihatkan bentuk bangun ruang kubus kepada siswa. 

b) Guru melakukan demonstrasi bangun ruang kubus digunting sehingga 

membentuk jaring-jaring kubus. 

c) Siswa memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh guru. 

d) Siswa diminta bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang 

sudah ditentukan. 

e) Guru memberikan alat dan bahan; gunting dan bangun ruang kubus 

kepada masing-masing kelompok. 

2. Elaborasi (20 menit) 

a) Siswa dalam kelompok melakukan diskusi untuk membuat jaring-

jaring bangun ruang kubus. 

b) Guru membimbing selama proses diskusi berlangsung. 

c) Masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas hasil 

diskusinya. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a) Guru  memberikan penguatan dari hasil kerja kelompok. 
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b) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai hasil diskusi. 

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dari kegiatan yang 

dilakukan 

2. Refleksi kepada siswa terhadap apa yang telah dipelajari 

3. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang berprestasi 

4. Menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan ke 2 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

a) Siswa diminta bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang 

sudah ditentukan. 

b) Guru memberikan alat dan bahan; gunting dan bangun ruang balok 

kepada masing-masing kelompok. 

2. Elaborasi (20 menit) 

a) Siswa dalam kelompok melakukan diskusi untuk membuat jaring-

jaring bangun ruang balok. 

b) Guru membimbing selama proses diskusi berlangsung. 

c) Masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas hasil 

diskusinya. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

a) Guru  memberikan penguatan dari hasil kerja kelompok. 

b) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai hasil diskusi. 

c. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

2. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan. 
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3. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang berprestasi 

4. Guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya. 

Pertemuan ke 3 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Apersepsi: guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran yang 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti (35 menit) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

a) Guru mengulang materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama 

dan kedua. 

b) Guru meminta beberapa siswa untuk maju ke depan menceritakan 

pengalamannya berkaitan dengan diskusi kelompok pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Elaborasi (15 menit) 

a) Guru dan siswa melakukan  tanya jawab berkaitan dengan materi yang 

telah disampaikan sebelumnya. 

b) Siswa memberikan tanggapan berkaitan dengan jawaban yang telah 

disampaikan temannya. 

3. Konfirmasi (5 menit) 

a) Guru memberikan penguatan kepada siswa berkaitan dengan materi 

yang telah disampaikan 

c. Kegiatan akhir (25 menit) 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

2. Refleksi 

III. Pengamatan 

Setiap akhir siklus penulis melakukan observasi mengamati siswa setelah 

melakukan pembelajaran, penulis juga melakukan observasi pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil observasi dari siklus pertama dan kedua adalah 

hasil dari penelitian. Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut. 
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1. Penulis mengamati proses perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam pembelajaran 

2. Guru mengamati motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran 

matematika. Apakah motivasi belajar siswa mengalami peningkatan, 

signifikan atau bahkan mengalami penurunan. 

3. Untuk siswa yaitu perhatian siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan, semangat siswa membentuk kelompok, keaktifan siswa dalam 

kelompok, kemampuan siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok, 

keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas. 

4. Untuk guru yaitu persiapan, membuka pelajaran, memotivasi siswa, 

penguasaan materi, penyajian sesuai dengan uraian materi, bimbingan yang 

diberikan pada siswa dan evaluasi. 

IV. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, guru dapat merefleksi diri tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian penulis akan dapat 

mengetahui efektivitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. sebagaimana 

siswa baik dalam individu maupun kelompok mengalami peningkatan pada siklus 

II. Seperti yang diharapkan hasil refleksi yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut. 

1. Guru telah melakukan perbaikan pelajaran sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran. 

2. Siswa aktif dan giat selama proses pembelajaran. 

3. Siswa berani dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam 

pembelajaran. 

4. Secara sungguh-sungguh siswa mengerjakan tugas dan mengikuti diskusi. 

 

1.4 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Berbicara tentang jenis-jenis metode dan instrumen  pengumpulan data 

sebenarnya tidak ubahnya dengn berbicara masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak 

lain adalah memperoleh data tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar 

atau ukuran yang telah ditentukan, karena mengevaluasi adalah juga mengadakan 
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pengukuran (Arikunto, 2010:193). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah tes dan non tes, yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Instrumen Tes 

Menurut Arikunto (2010:193) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Sedangkan Mulyasa (2010:69) mendefinisikan tes sebagai instrumen untuk 

mengumpulkan data prestasi belajar peserta didik, baik melalui tes lisan, tertulis 

maupun perbuatan.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen berupa tes atau soal-

soal tes. Tes yang digunakan adalah tes formatif yang berupa soal pilihan ganda. 

Tes ini digunakan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa. Adapun kisi-

kisi soal akan dipaparkan dalam tabel berikut.  

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Penilaian Hasil Belajar Siswa 

 
No Kompetensi Dasar Indikator Item 

1 
 
 
 

2 

Menentukan sifat-sifat bangun 
ruang sederhana 
 
 
Menentukan jaring-jaring balok 
dan kubus 

- Mampu menentukan sifat bangun 
ruang kubus. 

- Mampu menentukan sifat bangun 
ruang balok. 

- Mampu menentukan jaring-jaring 
bangun ruang kubus. 

- Mampu menentukan jaring-jaring 
bangun ruang balok. 

1-10 
 

11-20 
 

21-30 
 

31-40 

 

Sebelum tes digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan pada siswa yang 

bukan merupakan subjek penelitian. Tes ini akan diujicobakan pada responden 

yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Gundi yang berjumlah 42 siswa. Uji coba 

dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes tersebut. Soal tes, 

dilakukan setiap akhir siklus dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 

diukur dengan cara pemberian soal tes.  
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a. Uji Validitas  

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Pengambilan keputusan pada uji validitas dapat menggunakan dua model, 

dalah satunya yaitu menggunakan batasan r tabel dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 (Azwar dalam Priyatno, 2010:21). Untuk batasan r tabel 

maka dengan N=42 maka didapat r tabel sebesar 0,304. Artinya jika nilai 

korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item dianggap valid, sedang 

jika kurang dari batasan yang ditentukan maka item dianggap tidak valid. 

Validitas dihitung menggunakan SPSS 16 for windows. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsisten jika pengukuran diulang. Pengambilan keputusan pada uji 

reliabilitas menggunakan batasan 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Sekaran 

dalam Priyatno, 2010:32). 

c. Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen 

Menurut Arikunto (2012:223), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak 

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sedangkan 

soal yang terlalu sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

bersemangat.  

Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah: P = 

ௌ

 

Keterangan:  

P = indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria tingkat kesukaran soal: 

0,00 – 030 = soal sukar 

0,30 – 070 = soal sedang 
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0,70 – 1,00 = soal mudah 

2. Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, 

angket dan dokumentasi. Instrumen observasi digunakan untuk mengamati 

aktivitas guru dalam mengajar menggunakan model pembelajaran matematika 

realistik, aktivitas belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Angket digunakan 

untuk mengukur motivasi belajar siswa. Sedangkan dokumentasi berupa foto 

maupun video yang akan diambil selama proses penelitian berlangsung. Untuk 

lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut. 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis (Hadi dalam Sugiyono, 2008:145). 

Instrumen observasi yang disusun terdiri dari lembar observasi aktivitas mengajar 

guru, aktivitas belajar siswa berdasarkan model pembelajaran pembelajaran 

matematika realistik dan motivasi belajar siswa. Adapun kisi-kisi lembar 

observasi adalah sebagai berikut.   

Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Pengamatan Motivasi Belajar Siswa 

 
Aspek yang diamati Indikator 

Durasi Belajar 1. Siswa datang tepat waktu (sebelum pelajaran dimulai) 
Sikap Terhadap Belajar 2. Siswa memulai kegiatan pembelajaran dengan ekspresi senang 

dan tidak mengalami tekanan 
3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

Frekuensi Belajar 4. Siswa terlibat kerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok 
Konsistensi Terhadap 
Belajar 

5. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru dengan 
baik dan benar 

Kegigihan Dalam 
Belajar 

6. Siswa memiliki inisiatif dalam mencari solusi pemecahan masalah 
yang diberikan oleh guru 

Loyalitas Terhadap 
Belajar 

7. Siswa aktif menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan diskusi 
kelompok 

8. Siswa memiliki inisiatif untuk bertanya ketika mengalami 
kesulitan dalam memecahkan masalah 

Visi Dalam Belajar 9. Adanya interaksi positif antarsiswa selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung 

Achievement Dalam 
Belajar 

10. Siswa mampu membuat kesimpulan dari apa yang dipelajari 
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b. Kuesioner (Angket) 

Menurut Sugiyono (2008:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner pada  

penelitian ini digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Adapun kisi-kisi 

kuesioner adalah sebagai berikut.   

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Kuesioner Motivasi Belajar Siswa 

 
Aspek yang diamati Indikator 

Durasi Belajar 1. Saya datang tepat waktu (sebelum pelajaran dimulai) 
Sikap Terhadap Belajar 2. Pada saat pelajaran matematika berlangsung, saya mengikuti 

dengan senang hati 
3. Saya bersemangat mengikuti pelajaran matematika 
4. Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru 

menjelaskan 
5. Saya aktif dalam mengikuti pelajaran matematika 

Frekuensi Belajar 6. Saya terlibat kerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok 
7. Ketika memperoleh materi pelajaran matematika di sekolah, saya 

mempelajari kembali materi tersebut di rumah 
8. Saya mengikuti bimbingan belajar di rumah untuk memperdalam 

pengetahuan saya dalam pelajaran matematika 
Konsistensi Terhadap 
Belajar 

9. Saya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru dengan 
baik 

10. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
Kegigihan Dalam 
Belajar 

11. Saya memiliki inisiatif dalam mencari solusi pemecahan masalah 
yang diberikan oleh guru 

12. Saya memiliki inisiatif untuk bertanya dengan teman yang lebih 
pintar jika mengalami kesulitan 

Loyalitas Terhadap 
Belajar 

13. Saya aktif menyampaikan pendapat pada saat kegiatan diskusi 
berlangsung 

14. Saya bertanya ketika mengalami kesulitan dalam memahami 
materi 

Visi Dalam Belajar 15. Saya berinteraksi dengan siswa lain dalam diskusi kelompok 
16. Saya rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru 
17. Saya memiliki kebiasaan membaca buku pelajaran matematika 

untuk menambah wawasan 
Achievement Dalam 
Belajar 

18. Saya memahami materi karena guru menyampaikan materi 
dengan jelas 

19. Saya mengerjakan tugas latihan sendiri tanpa bantuan orang lain 
20. Saya mendapatkan nilai yang baik pada pelajaran matematika 

 

Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan pada siswa yang 

bukan merupakan subjek penelitian. Tes ini akan diujicobakan pada responden 

yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Gundi yang berjumlah 42 siswa. Uji coba 
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dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket tersebut. 

Pengisian angket dilakukan setiap akhir siklus dengan tujuan untuk mengetahui 

dan mengukur motivasi belajar siswa. 

1) Uji Validitas  

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Pengambilan keputusan pada uji validitas dapat menggunakan dua model, 

dalah satunya yaitu menggunakan batasan r tabel dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 (Azwar dalam Priyatno, 2010:21). Untuk batasan r tabel 

maka dengan N=42 maka didapat r tabel sebesar 0,304. Artinya jika nilai 

korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item dianggap valid, sedang 

jika kurang dari batasan yang ditentukan maka item dianggap tidak valid. 

Validitas dihitung menggunakan SPSS 16 for windows. 

Adapun hasil uji validitas instrument angket akan dipaparkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Belajar Siswa 

 
Bentuk 

Instrumen  
Item Soal Valid Tidak Valid 

Angket 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19 dan 20 

1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19 
dan 20 

6 dan 18 

 

Tabel 3.4 di atas menunjukkan hasil validitas angket, dari 20 soal 

terdapat 18 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Setelah diuji 

kevaliditasan soal selanjutnya di uji tingkat Reliabilitas.  

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah 

hasilnya tetap konsisten jika pengukuran diulang. Pengambilan keputusan 

pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik 
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(Sekaran dalam Priyatno, 2010:32). Reliabilitas untuk angket akan 

dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar Siswa 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

.945 20 

 

Berdasarkan tabel 3.5, penghitungan dapat dibaca bahwa Cronbach’s 

Alpha pada soal pra siklus sebesar .945 dari 20 item yang diuji.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi untuk mendokumentasikan aktivitas siswa pada setiap siklus. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap. Penulis 

menggunakan dokumentasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

evaluasi dan refleksi pada penelitian. Dokumentasi yang digunakan adalah dalam 

bentuk foto. 

 

1.5 Indikator Kinerja 

Besar kecilnya motivasi belajar siswa pada penelitian ini diukur 

menggunakan 2 jenis instrumen yaitu observasi dan angket. Berdasarkan hasil 

observasi, pada kondisi awal (pra siklus) hanya terdapat 14 siswa yang 

termotivasi. Persentase keberhasilan motivasi belajar siswa pada kondisi awal 

hanya mencapai 40,14% dari jumlah 35 siswa. Pada hasil observasi dan hasil 

angket, motivasi belajar siswa dikatakan telah tercapai jika minimal 65% dari 

jumlah siswa termotivasi dengan baik atau sangat baik.  

Kriteria Ketuntasan Minimal untuk Mata Pelajaran Matematika di SD 

Negeri Werdoyo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah 70. Pada 

kondisi awal (pra siklus), Persentase ketuntasan belajar siswa kelas 4 dalam mata 

pelajaran Matematika hanya mencapai 51,43%. Hasil belajar siswa dikatakan 

telah tercapai jika diperoleh hasil tes evaluasi mendapat 70  atau lebih, minimal 

85% dari jumlah siswa. 
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Menurut Sugiyono (dalam Priyatno, 2010:48) sebagai patokan untuk 

mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel penulis menggunakan 

pedoman sebagai berikut. 

0,00 – 0,199 = sangat rendah 

0,20 – 0,399 = rendah 

0,40 – 0,599 = sedang 

0,60 – 0,799 = kuat 

0,80 – 1,000 = sangat kuat 

Untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran PMRI mana yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, penulis menganalisis tiap-tiap item 

pernyataan pada angket motivasi belajar. Langkah-langkah PMRI dikatakan 

meningkatkan motivasi belajar jika persentase masing-masing indikator 

mengalami peningkatan pada tiap siklus.  

Sedangkan untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran PMRI mana 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, penulis menganalisis tiap-tiap item 

aspek yang diamati pada lembar observasi aktivitas belajar siswa. Langkah-

langkah PMRI dikatakan meningkatkan hasil belajar jika skor masing-masing 

item mengalami peningkatan pada tiap siklus. 

 

1.6 Analisis Data 

Pada penelitian ini, data dideskripsikan sesuai dengan banyaknya variabel 

penelitian. Analisis terhadap data hasil penelitian dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Motivasi Belajar 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik 

deskriptif.  Sugiyono (2008:147) mendefinisikan statistik deskriptif sebagai 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Pada penelitian ini, penulis akan mengukur motivasi belajar matematika siswa 
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pada tiap siklus menggunakan teknik non test yaitu observasi dan kuesioner 

(angket). Kemudian hasil pengukuran motivasi belajar siswa pada siklus I dan 

siklus II dibandingkan untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan 

motivasi belajar siswa.  

2. Hasil Belajar 

Selanjutnya analisis data juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

belajar siswa pada tiap siklus. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila telah 

mencapai nilai KKM (70). Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

dianalisis dengan cara menghitung persentase ketuntasan belajarnya sebagai 

berikut. 

Hasil belajar (%) = 
௨௦௦௪௬௧௨௧௦

௨௦௦௪
 x 100% 

Dikatakan tuntas belajar secara klasikal jika 85% populasi kelas telah tuntas 

belajar.  

3. Hubungan Antara Motivasi dan Hasil Belajar 

Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan analisis product moment atau 

pearson correlation yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel, yang mengukur seberapa kuat hubungannya, hubungan positif atau 

negative, dan untuk mengetahui apakah hubungannya signifikan atau tidak 

(Priyatno, 2010:46). Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS 16 for windows. Sebelum dilakukan analisis product moment antara kedua 

variabel terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu dengan uji asumsi 

normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data terdistribusi dengan normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas data 

dilakukan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov Test. Sedangkan uji 

linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel yang akan dikenai 

prosedur analisis statistic korelasional menunjukkan hubungan yang linier atau 

tidak.  

4. Langkah PMRI yang meningkatkan motivasi belajar 

Selain mendeskripsikan hasil observasi dan angket motivasi belajar, hasil 

belajar siswa dan hasil uji hubungan antara motivasi dan hasil, statistik deskriptif 
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dalam penelitian ini juga digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis angket 

dengan menghitung persentase masing-masing indikator untuk mengetahui 

langkah mana yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

5. Langkah PMRI yang meningkatkan hasil belajar 

Hasil analisis lembar observasi aktivitas belajar siswa dideskrisikan untuk 

mengetahui langkah mana yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


