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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Mc. Niff (dalam Supardi dkk, 2007:102) memandang PTK sebagai bentuk 

penelitian yang reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri terhadap kurikulum, 

pengembangan sekolah, meningkatkan prestasi belajar, pengembangan keahlian 

mengajar dan sebagainya. Kemudian Supardi dkk (2007:104) mengartikan bahwa 

penelitian tindakan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif 

partisipatif, kolaboratif dan spiral yang memiliki tujuan tujuan untuk melakukan 

perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi. 

Dalam penelitian ini pun peneliti berkolaborasi dengan guru kelas dan 

seorang teman lainnya dalam melaksanakan proses penelitian. Guru kelas 

bertindak sebagai pengajar yang menerapkan model pembelajaran PMRI 

sekaligus media pembelajaran visual non proyeksi. Penelitian ini menggunakan 2 

siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi 

pada tiap siklusnya. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai observer 1 dan 

1 teman lainnya yang masih duduk dibangku kuliah disebuah universitas sebagai 

observer 2. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan oleh guru untuk 

memperbaiki keadaan yang kurang memuaskan dan untuk meningkatkan hasil 

belajar kelas 5 SD N 1 Kemiri. 

 

3.2 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 1 Kemiri, Kecamatan Kaloran, 

Kabupaten Temanggung semester II tahun pelajaran 2012/2013. Alasan pemilihan  

lokasi adalah 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, serta jarak antara tempat 

tinggal peneliti dan tempat penelitian yang tidak begitu jauh. 
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3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan di kelas 5 SD Negeri 1 Kemiri 

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung pada semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang dimulai dari bulan Januari. Pada bulan Januari penulis 

mempersiapkan proposal penelitian dan pengajuan judul skripsi. Pada akhir bulan 

Januari judul proposal yang diajukan disetujui dengan revisi. Pada awal Februari 

hingga awal Maret, peneliti melakukan konsultasi dan bimbingan Bab I - Bab II. 

Selanjutnya pada bulan maret minggu pertama pula penulis mulai masuk ke SD 

guna melakukan wawancara dan observasi pra-siklus. Pada bulan tersebutlah 

penulis kemudian merancang sekenario dan berbagai persiapan yang akan dipakai 

dalam penelitian dan menyusun bab III. Penelitian kemudian akan dilakukan dari 

bulan April minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3  selama 2 siklus yang 

dianggap berhasil. Selanjutnya pada bulan April-Mei direncanakan penelitian 

berakhir dengan penyusunan Bab IV dan V. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut 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 peneliti 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. 

3.4.1 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 Realistic Mathematics Education (RME). 

RME merupakan suatu model pembelajaran matematika yang membantu 

mengubah cara berpikir siswa terhadap matematika abstrak kedalam masalah 

matematika konkret dalam hal ini visual maupun penggunaan konteks harus 

disesuaikan dengan dunia siswa. Selain itu model ini diharapkan dapat membantu 

mengubah pandangan siswa mengenai matematika yang sangat sulit dan hatus 
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menghafal rumus menjadi matematika yang mudah dan hanya perlu memahami 

dan teliti. Dalam model RME perlu adanya pemodelan matematika yang harus 

diguanakan guna membantu kegiatan pembelajaran, untuk itu peneliti 

menggunakan media visual non proyeksi. Diharapkan media ini nantinya dapat 

membantu siswa membayangkan abstraksi matematika menjadi lebih realistik. 

3.4.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Penelitian ini mencoba mengkaji 2 buah 

variabel yang mungkin muncul akibat penerapan model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education berbantuan media visual non proyeksi. Variabel tersebut 

antara lain adalah keaktifan siswa yang bertindak sebagai Y1 dan Hasil Belajar 

siswa yang bertindak sebagai Y2. Pertimbangan keaktifan siswa dapat 

terpengaruh adalah karena adanya media visual non proyeksi dalam proses 

pembelajaran matematika. Hasil belajar pun kemungkinan dapat terpengaruh 

karena model RME ini belum pernah diterapkan di kelas 5 SD N 1 Kemiri. Selain 

itu peneliti juga akan mengkaji kemungkinan pengaryh Y1 terhadap Y2 atau 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar siswa, Karena bisa saja akibat perubahan 

tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya. 

 

3.5 Rencana Tindakan 

 Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan dengan dua siklus 

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

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

3.5.1 Siklus I 

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. 
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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. Menyiapkan desain Media Pembelajaran yang akan digunakan sebagai 

pemodelan. 

6. Menyusun lembar observer/guru pendamping peneliti sebagai observer kedua 

terhadap aktivitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  

7. 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) 

1. Kegiatan awal 

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam, mengajak siswa 

berdoa, serta melakukan presensi. Apersepsi yang digunakan untuk 

memancing motivasi awal siswa adalah guru menunjukkan sebuah kertas 

lipat berbentuk persegi kemudian guru menanyakan nama bangun kepada 

siswa, mengubah posisi menjadi semacam belah ketupat dan menanyakan 

kembali nama bangun yang sedang diperagakan. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

2. Kegiatan Inti 

 Dalam eksplorasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggota 5-6 orang. Peserta didik diberikan permasalahan kontekstual 

pertama dalam lembar diskusi dan guru hanya bertugas memaparkan 



51 
 

penjelasannya. Masalah yang pertama siswa ditugaskan sebagai tukang 

kayu. Peserta didik diminta mendiskusikan hasil potongan media, 

selanjutnya mereka diminta melakukan berbagai perubahan posisi untuk 

melihat apakah dengan berubah posisi namanya akan berubah. Peserta 

didik diberikan masalah lanjutan tentang media 1 yaitu diminta menandai 

media dan melihat berbagai ciri yang muncul. Peserta didik berdiskusi 

kembali untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan guru. 

 Dalam elaborasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Setelah dipastikan jelas, peserta didik diberikan permasalahan kedua 

mengenai denah sebuah rumah dan mereka diminta melakukan analisa. 

Peserta didik setelah menyelesaikan masalah kedua diminta mencari benda 

berbentuk segi-empat di lingkungan kelas. Peserta didik diminta 

memodelkan soal nomor 2 dan 3 pada lembar diskusi dalam gambar 

sederhana. Peserta didik diminta membandingkan besar sudut di masing-

masing titik, kemudian diminta menjumlahkan 2 sudut dan selanjutnya 4 

sudut dalam 1 bangun.(tanpa menggunakan busur diharapkan peserta didik 

paham bahwa besar sudut persegi adalah 90 ͦ karena hasil dari 360 dibagi 

empat sudut yang sama besar). Peserta didik mencari perbedaan tiap 

persegi. Peserta didik melakukan presentasi 

 Dalam Konfirmasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Guru mengenalkan penulisan sisi mengunakan 2 titik yang ada diujung 

karena sisi merupakan garis. Misal sisi AB adalah pertemuan titik A dan B. 

Guru menjelaskan hubungan konsep antar sudut dan cara penulisan 

mengunakan 3 titik yaitu berasal dari 2 sisi garis yang bertemu. Peserta 

didik diminta memperbaiki pemberian label yang masih salah. 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran dan embelajaran ditutup dengan salam. 
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Pertemuan ke 2 (2 x 35 menit) 

1. Kegiatan awal 

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam, mengajak siswa 

berdoa, serta melakukan presensi. Apersepsi yang digunakan untuk 

memancing motivasi awal siswa adalah guru menunjukkan sebuah 

potongan kertas lipat berbentuk segitiga, kemudian dilanjutkan dengan 

memancing siswa denga sebuah pertanyaan tentang pengetahuan siswa 

bahwa segitiga adalah setengah dari segi empat. Setelah itu kegiatan awal 

ditandai dengan sebuah demontrasi pemotongan dari segi-empat pada 

diagonalnya yang menghasilkan segitiga. Selanjutnya kemudian guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberi kesempatan siswa bertanya mengenai tujuan 

pembelajaran yang disampaikan.  

2. Kegiatan Inti 

 Dalam eksplorasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggota 5-6 orang. Berdasarkan pembelajaran segi-empat siswa telah 

memiliki konsep sudut lurus adalah 180̊, maka guru melakukan sebuah 

pertunjukkan pemotongan sudut segitiga untuk disatukan. Kegiatan ini 

menunjukkan behwa total sudut dalam segitiga adalah 180̊ . Peserta didik 

diminta memotong kertas berbentuk persegi dan persegi panjang yang 

menjadi 2 pada salah satu diagonalnya menjadi 2 buah segitiga. Peserta 

didik diminta menandai 2 macam segitiga yang berbeda hasil dari 

potongan tersebut kemudian diminta menandai 2 segitiga tersebut dan 

menuliskan ciri-cirinya. Peserta didik berdiskusi untuk menentukan jenis 

dari 2 segitiga yang dihasilkan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

bertanya mengenai lembar diskusi maupun materi segi-tiga.  

 Dalam elaborasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Tiga kelompok Peserta didik melakukan presentasi hasil jawaban masalah 

1.Peserta didik ditunjukkan bermacam-macam bangun ruang dan diminta 

mengklasifikasikannya yang memiliki sisi berbentuk segi-tiga. tiga 
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kelompok Peserta didik yang lainnya melakukan presentasi masalah kedua. 

Peserta didik didik diberikan masalah ketiga yang mana dalam masalah ini 

siswa diminta mengklasifikasikan potongan-potongan segitiga kedalam 

jenisnya masing-masing. Semua kelompok melakukan presentasi hasil 

jawaban masalah ketiga.  

  Dalam Konfirmasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Guru menyebutkan macam-macam nama segitiga. Peserta didik 

menyebutkan ulang ciri dari setiap nama segitiga yang disebutkan guru 

satu per satu. Guru menambahkan informasi bahwa jumlah dari ketiga 

sudut segitiga selalu 180 ͦ. Sebagai pengaya dan penambah motivasi siswa, 

peserta didik diberikan soal pengaya yaitu masalah nomor 4. 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran dan pembelajaran ditutup dengan salam. 

Pertemuan ke 3 (2 x 35 menit) 

1. Kegiatan awal 

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam, mengajak siswa 

berdoa, serta melakukan presensi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

 Dalam eksplorasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik diberi tahukan bahwa dalam pertemuan ketiga ini, mereka 

akan diberikan soal evaluasi. Selanjutnya, peserta didik diberikan 

kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas. 

 Dalam elaborasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik soal yang diberikan guru yaitu sebanyak 20 butir soal pilihan 

ganda. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. 

  Dalam Konfirmasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Guru mempersilahkan siswa menanyakan butir soal yang sulit untuk 

dijawab ketika evaluasi. Guru mengulang sedikit penjelasan mengenai 

materi yang sulit dipahami. 
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3. Kegiatan Penutup 

 Guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran dan embelajaran ditutup dengan salam. 

III. Pengamatan 

Peneliti melakukan observasi pada saat di tiap pembelajaran berlangsung. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan 

melalui instrumen non test. Hasil observasi dari siklus pertama bisa digunakan 

peneliti 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.  

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. Observer mengamati jalannya pembelajaran dengan menerapkan model 

RME. 

4. Observer mengamati keaktifan siswa dalam pembelajaran yang menerapkan 

RME. 

5. 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. Selain itu juga untuk menilai tingkat keaktifan yang terjadi 

selama pembelajaran berlangsung. Apabila tingkat keaktifan kurang maka guru 

perlu mennemukan kekurangan dan mengambil langkah baru untuk 

meningkatkannya. 



55 
 

3.5.2 Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi yang diidentifikasi pada proses pembelajaran 

siklus I serta diskusi dengan kolaborator, maka peneliti 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. Menyiapkan desain Media Pembelajaran yang akan digunakan sebagai 

pemodelan. 

6. Menyusun lembar observer/guru pendamping peneliti sebagai observer 

kedua terhadap aktivitas guru kelas selama kegiatan belajar berlangsung.  

7. 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) 

1. Kegiatan awal 

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam, mengajak siswa 

berdoa, serta melakukan presensi. Apersepsi yang digunakan untuk 

memancing motivasi awal siswa adalah dengan menunjukan sebuah 
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jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 persegi disatukan menjadi bangun 

ruang bernama kubus. Selanjutnya kemudian guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberi kesempatan siswa bertanya mengenai tujuan pembelajaran yang 

disampaikan.  

2. Kegiatan Inti 

 Dalam eksplorasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggota 5-6 orang. Guru menjelaskan bahwa bangun ruang dapat 

terbentuk dari selimut beberapa bangun datar. Peserta didik ditunjukkan 6 

bangun ruang dengan 2 bangun ruang yang unik yaitu prisma tegak segi-5 

dan prisma tegak layang-layang. Peserta didik diberikan permasalahan 

kontekstual pertama dalam lembar diskusi dan guru hanya bertugas 

memaparkan penjelasannya. Siswa ditugaskan menghitung rusuk serta 

mengitung rusuk yang sama panjang dari beberapa prisma tegak yang ada 

dan secara bergiliran prisma tegak itu dipegang masing-masing kelompok.  

Peserta didik diminta mengitung pula titik sudut ditiap bangun ruang 

prisma tegak. Peserta didik diminta mendiskusikan dan membuat 

perkiraan bangun datar apa saja yang ada dalam prisma tegak mereka dan 

berapa jumlah bangun datar yang menyusun selimut luarnya. Peserta didik 

melakukan pergantian media yang dipegang ditiap kelompok untuk ditukar 

dengan kelompok lain. Peserta didik berdiskusi untuk mencari benda-

benda yang berbentuk sama dengan setiap prisma tegak yang mereka teliti. 

 Dalam elaborasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik melakukan presentasi hasil sitiap kelompok dari masalah 1 

sampai dengan 3 terlebih dahulu. Peserta didik kemudian diberikan 

masalah yang lebih rumit yaitu peserta didik diharuskan membuat 

visualisasi prisma tegak dengan alas berbentuk segi-7. Setelah selesai 

membuat visualisasinya, peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai 

ciri yang ada dan kemudian menghitung serta panjang rusuk berdasarkan 

perbandingannya. Peserta didik diminta membuat gambar dari jaring-
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jaring prisma tegak segi-7 dengan memperhatikan setiap sisi bangun datar 

yang menyelimutinya. Peserta didik melakukan presentasi kedua dengan 

menunjukkan gambar sekaligus membacakan penjelasannya 

 Dalam Konfirmasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Guru menjelaskan apa itu bangun ruang prisma tegak dan ciri khasnya. 

Guru memperbaiki konsep-konsep siswa yang masih keliru. Siswa diberi 

kesempatan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti. 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran dan embelajaran ditutup dengan salam. 

Pertemuan ke 2 (2 x 35 menit) 

1. Kegiatan awal 

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam, mengajak siswa 

berdoa, serta melakukan presensi. Apersepsi yang digunakan untuk 

memancing motivasi awal siswa adalah dengan siswa sebuah bangun 

berbentuk bola dan limas kemudian menanyakan kepada siswa apakah 

bangun tersebut sejenis dengan bangun yang dibahas pada pertemuan 

sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

serta menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi kesempatan siswa 

bertanya mengenai tujuan pembelajaran yang disampaikan.  

2. Kegiatan Inti 

 Dalam eksplorasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik ditunjukkan 4 benda lain yang tidak termasuk dalam 

golongan bukan prisma tegak yaitu bola, kerucut, limas segi-4 dan limas 

segi-3. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing 

kelompok beranggota 5-6 orang. Peserta didik diminta membayangkan 

bentuk dari jaring-jaring limas dan kerucut, guru menunjukkan sebuah 

jaring-jaring limas segiempat. Peserta didik diperlihatkan bahwa ketiga 

benda yakni limas segi-4, limas segi-3 dan kerucut merupakan bangun 

turunan dari prisma. Limas segi-4 adalah 1/6 kubus dan kerucut adalah 1/3 
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tabung. Peserta didik diberikan permasalahan kontekstual pertama dalam 

lembar diskusi dan guru hanya bertugas memaparkan penjelasannya. 

Siswa dibagikan 3 buah bangu ruang turunan tadi untuk diteliti rusuk serta 

panjangnya. Peserta didik diminta mengitung pula titik sudut ditiap 

bangun ruang tersebut. Peserta didik diminta mendiskusikan dan membuat 

perkiraan bangun datar apa saja yang ada dalam limas segi-3, limas segi-4 

dan kerucut, dan kemudian menghitung jumlah bangun datar yang 

menyusun selimut luarnya. Peserta didik melakukan pergantian media 

yang dipegang ditiap kelompok untuk ditukar dengan kelompok lain 

karena media yang disediakan masing-masing hanya 2 buah. 

Peserta didik berdiskusi untuk mencari benda-benda yang berbentuk sama 

dengan setiap prisma tegak yang mereka teliti 

 Dalam elaborasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik melakukan presentasi hasil sitiap kelompok dari masalah 1 

sampai dengan 3 terlebih dahulu. Peserta didik kemudian diberikan 

masalah yang lebih rumit yaitu peserta didik diharuskan membuat 

visualisasi limas dengan alas berbentuk segi-6. Setelah selesai membuat 

visualisasinya, peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai ciri yang 

ada dan kemudian menghitung serta panjang rusuk berdasarkan 

perbandingannya. Peserta didik diminta membuat gambar dari jaring-

jaring prisma tegak segi-6 dengan memperhatikan setiap sisi bangun datar 

yang menyelimutinya. Peserta didik melakukan presentasi kedua dengan 

menunjukkan gambar sekaligus membacakan penjelasannya  

  Dalam Konfirmasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Guru menjelaskan apa perbedaan bangun ruang prisma tegak dan dengan 

bangun selain prisma tegak, dimana bangun turunannya tersebut memiliki 

alas namun tutupnya terpusat pada satu titik. Guru menjelaskan ciri khas 

dari bola yang sangat berbeda dengan bangun ruang lainnya. Guru 

memperbaiki konsep-konsep siswa yang masih keliru. Siswa diberi 

kesempatan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti. 
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3. Kegiatan Penutup 

 Guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran dan pembelajaran ditutup dengan salam. 

Pertemuan ke 3 (2 x 35 menit) 

1. Kegiatan awal 

Kegiatan diawali dengan guru mengucapkan salam, mengajak siswa 

berdoa, serta melakukan presensi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

2.  Kegiatan Inti 

 Dalam eksplorasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik diberi tahukan bahwa dalam pertemuan ketiga ini, mereka 

akan diberikan soal evaluasi. Selanjutnya, peserta didik diberikan 

kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas. 

 Dalam elaborasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Peserta didik soal yang diberikan guru yaitu sebanyak 20 butir soal pilihan 

ganda. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. 

  Dalam Konfirmasi kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

Guru mempersilahkan siswa menanyakan butir soal yang sulit untuk 

dijawab ketika evaluasi. Guru mengulang sedikit penjelasan mengenai 

materi yang sulit dipahami. 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran dan embelajaran ditutup dengan salam. 

III. Pengamatan 

Peneliti melakukan observasi sekaligus pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan 

melalui instrumen non test. Hasil observasi dari siklus pertama dan kedua adalah 

hasil dari penelitian. Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti mengamati proses perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam pembelajaran. 
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2. Peneliti mencatat temuan-temuan selama proses pembelajaran seperti 

berbagai ketidakmampuan siswa dalam konsep-konsep tertentu. 

3. Peneliti mengamati jalannya model pembelajaran baik dari siswa maupun 

guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

4. Peneliti mengamati katifitas siswa, keaktifan siswa, afektif dan 

psikomotoriknya selama pelaksanaan pembelajaran. 

IV. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, guru dapat merefleksi diri tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian peneliti 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. 

 

3.6 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 

pengukuran (Arikunto, 2010:193). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah tes dan non tes, yang dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.1. Instrumen Tes 

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

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 
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intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.. 

Adapun kisi-kisi soal sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Penilaian Hasil Belajar Siswa siklus I 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator  Butir 
Soal 

6.1  
Mengidentifika
si sifat-sifat 
bangun datar 

Menyebutkan bagian-bagian struktur bangun datar segi empat 
(persegi, persegi panjang, jajar genjang, dsb). 

2 soal 

Menghitung perbandingan antar sisi dan sudut pada bangun datar 
segi empat (persegi, persegi panjang, jajar genjang, dsb). 

2 soal 

Mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar segi empat (persegi, 
persegi panjang, jajar genjang, dsb). 

2 soal 

Menyebutkan perbedaan antar bangun segi-empat berdasarkan ciri 
khususnya. 

2 soal 

Menyebutkan contoh benda disekitar siswa yang berbentuk segi-
empat. 

2 soal 

Menyebutkan bagian-bagian struktur bangun datar segi-tiga 2 soal 
Menghitung perbandingan antar sisi dan sudut pada bangun datar 
segi-3. 

2 soal 

Mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar pada bangun segi-tiga. 2 soal 
Mengidentifikasi nama segitiga berdasarkan perbedaan sifat-
sifatnya.  

2 soal 

Menyebutkan contoh benda disekitar lingkungan siswa yang 
berbentuk segitiga. 

2 soal 

 
Kisi-kisi tersebut hanya untuk siklus I sedangkan untuk siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Penilaian Hasil Belajar Siswa siklus II 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator  Butir 
Soal 

6.2  
Mengidentifik
asi sifat-sifat 
bangun ruang 
 

Menyebutkan bagian-bagian struktur garis (rusuk) bangun ruang jenis 
prisma tegak (kubus, balok, tabung, dsb). 

3 soal 
 

Mengidentifikasi macam-macam bangun datar penyusun sisi bangun 
ruang jenis prisma tegak (kubus, balok, tabung, dsb). 

3 soal 

Menghitung perbandingan panjang antar garis maupun antar bangun 
datar dalam satu bangun ruang prisma tegak (kubus, balok, tabung, 
dsb). 

3 soal 

Menyebutkan perbedaan antar bangun ruang jenis prisma tegak. 2 soal 
Menyebutkan bagian-bagian struktur garis (rusuk) bangun ruang jenis 
selain prisma tegak (limas, kerucut, bola). 

2 soal 

Mengidentifikasi macam-macam bangun datar penyusun sisi bangun 
ruang jenis selain prisma tegak (limas, kerucut, bola). 

2 soal 

Menghitung perbandingan panjang antar garis maupun antar bangun 
datar dalam satu bangun ruang non prisma tegak (limas, kerucut, bola). 

3 soal 

Menyebutkan perbedaan antar bangun ruang jenis  selain prisma 
tegak. 

2 soal 
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Sebelum tes digunakan, terlebih dahulu diuji cobakan pada siswa yang 

bukan merupakan subyek penelitian. Tes ini akan diujicobakan pada responden 

yaitu siswa kelas 6 SD Negeri 1 Kemiri yang berjumlah 24 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. 

1. Validitas Tes 

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. 

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 (Sekaran 

dalam Priyatno, 2010:32) 

3. 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.  
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Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah: P = 𝐵𝐵
𝐽𝐽𝐽𝐽

 

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 

0,70 – 1,00 = soal mudah 

 

3.6.2 Instrumen Non Tes 

 Metode pengumpulan data non tes mengandung pengertian tidak ada 

jawaban benar atau salah. Metode pengumpulan data ini biasanya digunakan 

untuk mengukur pendapat, motivasi, kinerja dll. Respon yang diberikan terhadap 

subjek penelitian dapat diberikan skor, akan tetapi skor tersebut tidak digunakan 

untuk memberi nilai benar salah, melainkan dalam skala positif atau negatif, 

muncul atau tidak muncul dan sesuai atau tidak sesuai (Mulyatiningsih, 2012:26) 

1) Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis (Sutrisno 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 keaktifan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Pengamatan Keaktifan Aspek I 

Keterlibatan siswa Indikator 
1. Merumuskan tujuan 

pembelajaran (Rusman, 2012: 
389)  
(Dimensi Partisipasi siswa 
dalam tujuan pembelajaran) 

1. Siswa menyebutkan kembali tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Siswa memberikan usulan terhadap 
tujuan pembelajaran yang disampaikan 
guru. 
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 Peran tersebut adalah peran siswa untuk berpartisipasi dalam mengetahui 

tujuan pembelajaran. Adapun aspek lainnya yaitu aspek kedua mengenai 

keterlibatan siswa dalam perannya sebagai bagian individu di kelas yang terlibat 

dalam kelompok kisi-kisinya ada dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.4 
Kisi-Kisi Pengamatan Keaktifan Siswa Aspek II 

Keterlibatan siswa Indikator 
1. Belajar secara individual 

maupun kelompok untuk 
mempelajari dan menerapkan 
konsep, prinsip dan hukum 
keilmuan; 

2. Berpartisipasi aktif dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan oleh guru; 

3. Berani bertanya, mengajukan 
pendapat  serta mengungkapkan 
kritik-kritik yang relevan 

1. Siswa mengupayakan sebuah gagasan untuk 
menyelesaikan masalah menurut hasil pemikirannya 
sendiri. 

2. Siswa mengupayakan sebuah gagasan untuk 
menyelesaikan masalah berdasarkan diskusi kelompok. 

3. Siswa terlibat langsung dalam upaya pemecahan 
masalah. 

4. Siswa mengajukan pertanyaan tentang apa yang belum 
mereka ketahui. 

5. Siswa memberikan kritik maupun saran terhadap 
jawaban yang kurang sesuai. 

 

 Peran diatas lebih memperhatikan individu siswa di dalam kelas. Adapun 

aspek lainnya yaitu aspek ketiga mengenai keterlibatan siswa dalam perannya 

sebagai bagian anggota sosial di kelas yang terlibat dalam kegiatan kelompok dan 

aspek keempat berhubungan dengan peran serta siswa membuat keputusan kisi-

kisinya ada dalam tabel berikut. 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Pengamatan Keaktifan Siswa Aspek III 

Keterlibatan siswa Indikator 
1. Membentuk kelompok 

memecahkan masalah  
(problem solving); 

2. Menjalin hubungan sosial 
sebagai bentuk interaksi 
pembelajaran. 
(Dimensi keeratan hubungan 
kelas dalam hubungan 
kelompok) 

1. Siswa bergabung dalam kelompok. 
2. Siswa terlibat dalam upaya penyelesaian 

masalah yang diberikan di kelompoknya. 
3. Siswa memiliki peran dalam 

kelompoknya. 
4. Siswa bersedia bekerjasama dengan 

teman-teman sekelompoknya. 
5. Siswa berdiskusi dengan teman-teman satu 

kelompoknya untuk menyelesaikan 
masalah. 
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Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Pengamatan Keaktifan Siswa Aspek IV 

Keterlibatan siswa Indikator 
1. Melaksanakan pemikiran 

tingkat tinggi (higher order 
thinking). 

2. Berkesempatan menggunakan 
berbagai sumber belajar dan 
media belajar yang tersedia. 

3. Berupaya menilai proses dan 
hasil belajarnya sendiri, walau 
tidak secara formal. 
(Dimensi kesempatan siswa 
mengambil keputusan) 

1. Siswa berupaya memecahkan masalah 
sehari-hari kedalam pola pikir matematis. 

2. Siswa turut memegang dan mengamati 
media yang disediakan. 

3. Siswa dapat menggunakan media yang 
disediakan untuk menyelesaikan masalah. 

4. Siswa menilai hasil diskusi kelompok lain. 
5. Siswa menilai hasil belajar sendiri di akhir 

pembelajaran. 

 

 Selain kisi-kisi tersebut masih ada beberapa kisi-kisi lain seperti kisi-kisi 

model, hasil belajar afektif dan hasil belajar psikomotorik. Kisi-kisi tersebut 

digunakan untuk melihat setiap aktifitas yang bersangkutan dengan inti kisi-kisi, 

misalnya kisi-kisi model digunakan sebagai acuan dalam melihat model 

pembelajaran yang dilaksanakan ketika siklus dilaksanakan oleh pengajar apakah 

sudah sesuai dengan perencanaan dan bentuk ideal dari model RME. 

 Realistic Mathematics Education sebagai model pembelajaran yang akan 

dipakai juga perlu diamati pelaksanaannya supaya sesuai dengan teorinya. Berikut 

ini adalah pengamatan terhadap pembelajaran yang berlangsung yaitu sekaligus 

sebagai pengamatan terhadap berjalannya model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education. Pengamatan ini dilakukan untuk mengamati guru kelas 5 

sebagai pengajar matematika dalam pembelajaran apakah sudah sesuai dengan 

langkah-langkah dan beberapa unsur lain yang harus ada dalam model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education berbantuan media visual non 

proyeksi. Adapun hal-hal yang perlu diamati sebagai pengamatan berjalannya 

model pembelajaran RME terhadap pengajar dan dampak di kelas ada pada tabel 

berikut. 
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Tabel 3.7 
Kisi-Kisi Pengamatan Guru dan Model RME 

No Unsur-unsur Model 
Pembelajaran Unsur-unsur dalam RME yang di observasi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintaks 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan awal pembelajaran yang ideal dan keterlibatan 
siswa dalam pembelajaran aktif (Standar Proses) 

1) Guru memberikan siswa masalah kontekstual. 
2) Guru merespon secara positif jawaban siswa. Siswa 

diberi kesempatan untuk memikirkan strategi siswa yang 
paling efektif.  

3) Guru mengarahkan siswa pada beberapa masalah 
kontekstual dan selanjutnya mengerjakan masalah 
dengan menggunakan pengalaman mereka  

4) Guru mendekati siswa sambil memberikan bantuan 
seperlunya 

5) Guru mengenalkan istilah konsep. 
6) penerjemahan konteks situasi melalui matematisasi 

horisontal dielaborasi menjadi penemuan matematika 
formal dari konteks situasi melalui matematisasi 
vertikal. 

7) Guru membangun argumen untuk menguatkan hasil 
proses eksplorasi dan elaborasi.    

Kegiatan penutup dalam sebuah pembelajaran yang ideal 
(Standar Proses) 

2. 

Prinsip Reaksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanjutan Tabel 3.7 

Peran Guru dalam RME : 
1) Guru harus berperan sebagai fasilitator belajar. 
2) Guru harus mampu membangun pengajaran yang 

interaktif. 
3) Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk 

aktif memberi sumbangan pada proses belajarnya. 
4) Guru harus secara aktif membantu siswa dalam 

menafsirkan masalah-masalah dari dunia nyata. 
 
 

5) Guru harus secara aktif mengaitkan kurikulum 
matematika dengan dunia nyata, baik fisik maupun 
sosial. 

3 Sistem Sosial 
interativitas yang dibangun RME adalah siswa dilibatkan dalam 
sebuah kerjasama antar individu dan ini juga berarti 
mengurangi otoritas guru didalam pembelajaran RME 

4 Sistem Pendukung 

Dalam RME diperlukan adanya model matematika yang 
progresif dimana model ini diperlukan sebagai alat bantu 
menjembatani proses berpikir siswa secara vertikal baik berupa 
media maupun contoh konkrit dalam pembelajaran 

 

Kisi-kisi ini digunakan tidak hanya di siklus I saja melainkan dikedua siklus yaitu 

siklus I dan II. 
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 Pengamatan terhadap hasil belajar Afektif dan Psikomotorik juga 

dilakukan dalam penelitian ini. hal-hal yang diamati adalah terlihat dalam tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel 3.8 
Kisi-kisi Pengamatan Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Aspek diamati Indikator 

Muscular or motor skills - Siswa menunjukkan hasil diskusi dan jawaban. 
- Siswa menampilkan jawaban yang berupa gambar maupun 

visualisasi hasil diskusi. 

Manipulations of materials 
or objects 

- Siswa menyusun sebuah bangun dari bangun datar yang telah 
terpotong maupun bangun datar utuh untuk melihat hubungan 
antar bangun. 

- Siswa dapat menggeser posisi bangun untuk melihat 
hubungan antar sudut dalam bangun  

Neuromuscular coordination - Siswa mengamati media pembelajaran visual non proyeksi 
yang berhubungan dengan bangun datar yang guru berikan. 

- Siswa mampu menggunakan media pembelajaran yang ada 
sesuai tahapan.  

Kisi-Kisi tersebut digunakan tidak hanya di satu siklus melainkan di kedua siklus 

yaitu siklus I dan II.  

 

Tabel 3.9 
Kisi-kisi Pengamatan Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Klasifikasi Aspek diamati Indikator 

Pandangan 
atau 
pendapat 
(Opinion) 

Resiving - Siswa menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti 
tentang bangun datar. 

- Siswa menyebutkan berbagai contoh bangun datar 
sesuai pengetahuan mereka. 

Organization - Siswa mengubah posisi alat peraga dan 
memposisikannya dalam berbagai posisi. 

Characterization by 
value or value 
complex 

- Siswa mampu mempertunjukkan alur kegiatan 
matematisasi bangun datar sesuai petunjuk. 

Sikap atau 
Nilai (Atitude, 
Value) 

Valuing - Siswa mengambil bagian dalam kerja kelompok 

Responding - Siswa mendiskusikan permasalahan matematika 
bersama kelompoknya 

- Siswa menghormati pendapat dari teman lainnya 
dengan mendengarkan pendapat teman. 
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Kisi-Kisi tersebut digunakan tidak hanya di satu siklus melainkan di kedua siklus 

yaitu siklus I dan II.  

2) Dokumentasi 

Dokumentasi (menggunakan kamera digital) untuk mendokumentasikan 

aktivitas siswa pada setiap siklus. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

informasi yang lengkap. Peneliti menggunakan dokumentasi mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi pada penelitian. 

Dokumentasi yang digunakan adalah dalam bentuk foto. 

 

3.7 Indikator Kinerja 

 Kriteria Ketuntasan Minimal untuk Mata Pelajaran Matematika di kelas 5 

SD Negeri 1 Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung adalah 70 . 

Pada kondisi awal (pra siklus), Persentase ketuntasan belajar siswa kelas 5 SD N 1 

Kemiri dalam mata pelajaran Matematika hanya mencapai 46,87%. Hasil belajar 

siswa telah memenuhi standar jika diperoleh hasil tes evaluasi mendapat 70  atau 

lebih, minimal 80% dari siswa. Penelitian dikatakan berhasil meningkatkan 

keaktifan siswa apabila lebih dari 60% siswa kelas 5 SD N 1 Kemiri berada dalam 

kriteria aktif atau bahkan sangat aktif. Hubungan antara keaktifan dan hasil belajar 

dapat dikatakan memiliki hubungan jika minimal didalam kriteria sedang. 

Selanjutnya penjelasan mengenai interprestasi angka korelasi menurut Sugiyono 

(2007:98) adalah: 

0 - 0,199   : Sangat lemah 

 0,20 - 0,399   : Lemah 

0,40 - 0,599   : Sedang 

0,60 - 0,799   : Kuat 

0,80 -  1,0       : Sangat kuat 

 Untuk mengetahui apakah langkah pembelajaran dari model Realistic 

Mathematics Education (RME) berbantuan media visual non proyeksi dapat 

meningkatkan hasil belajar maupun keaktifan siswa maka penulis akan melakukan 

perbandingan terhadap setiap indikator keaktifan dan hasil belajar sebelum dan 
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sesudah dilaksanakannya penelitian.  Apabila di dalam indikator yang 

bersangkutan meningkat dengan angka peningkatan diatas 20% dari setiap data 

awalnya maka langkah pembelajaran dalam RME tersebut terbukti dominan 

mampu meningkatkan keaktifan maupun hasil belajar siswa. 

3.8 Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu menggunakan data kuantitatif sederhana 

menggunakan analisis diskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil tes siklus 

1 dengan hasil tes siklus 2. Untuk mengetahui keberhasilan tiap siklus yang telah 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu dengan ketuntasan belajar 

siswa dengan pencapaian KKM (70). Hasil belajar dapat diukur apabila setiap 

siswa telah mencapai nilai KKM (70) maka dinyatakan tuntas dan berhasil. 

 

Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa dianalisis dengan cara 

menghitung ketuntasan belajarnya sebagai berikut. 

Persentase = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ℎ  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗  𝑦𝑦𝑗𝑗𝑦𝑦𝑦𝑦  𝑡𝑡𝑗𝑗𝑦𝑦𝑡𝑡𝑗𝑗𝑠𝑠  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑏𝑏
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗

 x 100% 

Dikatakan tuntas belajar secara klasikal jika 80% populasi kelas telah tuntas 
belajar. 

Selain itu untuk melakukan perhitungan nilai baik keaktifan, kognitif, 

afektif maupun psikomotor maka perhitungan nilai indivigu siswa dilakukan 

dengan perhitungan berikut. 

 

Nilai = 𝐽𝐽𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ℎ  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑦𝑦  𝑗𝑗𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑏𝑏  𝑦𝑦𝑗𝑗𝑦𝑦𝑦𝑦  𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝𝑗𝑗𝑏𝑏 ℎ  𝑠𝑠𝑦𝑦𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑑𝑑𝑗𝑗  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑦𝑦  𝑗𝑗𝑗𝑗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑦𝑦𝑗𝑗𝑦𝑦𝑦𝑦  𝑑𝑑𝑗𝑗𝑝𝑝𝑗𝑗𝑡𝑡  𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝𝑗𝑗𝑏𝑏 ℎ  𝑠𝑠𝑦𝑦𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑑𝑑𝑗𝑗

 x 100 


