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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada SD Sukoharjo 01 Kecamatan wedarijaksa, 

kabupaten pati, jawa tengah di kelas I. jumlah siswa kelas III adalah 28 orang yang terdiri 

dari  siswa 10 laki-laki dan 18 siswa perempuan. Agar permasalahan yang telah 

disebutkan diatas dapat terjawab pada penelitian ini, ada 2 faktor yang harus diselidiki 

yaitu faktor siswa dan guru. 

Faktor Siswa. 

 Dengan melihat kemampuan siswa yang berlatar belakang social ekonomi tidak 

sama, dapat mempengaruhi penggunaan besaran dan satuan yang tepat dalam 

mengerjakan soal-soal dalam pembelajaran matematika. 

Faktor Guru. 

 Dengan melihat perencanaan pembelajaran serta pelaksanaan didalam kelas 

apakah sudah mencakup pemberian tugas yang telah dianjurkan atau belum. 

 

3.2 Variabel Yang Akan Diteliti. 

Penelitian ini mengandung dua variable yaitu : 

1. Hasil belajar matematika sebagai variabel terikat (y). 

2. Matematika realistik sebagai variabel bebas (x). 

Matematika realistik sebagai proses karena terikat dengan yang dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran. Hasil belajar matematika merupakan variable out put sebagai 

hasil pembelajaran. Sebagai variable input adalah siswa kelas III dan guru dengan 

karakteristik siswa cara berfikir konkrit dan karakteristik guru kurang optimis dalam 

mengajar. Untuk memudahkan ukuran dari variable bebas (x) dan variable terikat (y) maka 

peneliti membuat definisi operasional dari variable tersebut. 
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3.3 Rencana Tindakan. 

3.3.1    Perencanaan 

Prosedur penelitian mencakup : penyajian materi, penilaian hasil belajar peserta 

didik, analisis hasil penilaian dan tindak lanjut. 

Kegiatan yang akan dilakukan adalah : 

- Penyusunan RPP dengan penerapan matematika realistik model pembelajaran 

matematika realistik, yang dilengkapi dengan alat pembelajaran dan peraga yang 

terkait diutamakan benda-benda nyata. 

- Mempersiapkan instrument pengumpulan data berupa butir soal tes. 

- Mempersiapkan insterumen pengumpulan data yang berupa lembar observasi dan 

lembar pengamatan. 

- Mempersiapkan materi berupa pengajaran remedial dan pengayaan 

 

3.3.2. Implementasi Tindakan  

Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan RPP yang 

dipersiapkan. Guru melaksanakan pembelajaran matematika dengan pendekatan 

matematika realistik. Guru mengkomunikasikan tujuan, yaitu secara tidak langsung melatih 

siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan secara cermat serta berbicara 

dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam pembelajaran. 

Selanjutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

Langkah  Pertama   : Memahamai   masalah/soal   konteks   guru   memberikan   masalah/         

                                   persoalan  tentang   memotong  timun  dan   meminta   siswa   untuk  

                                   memahami masalah pecahan sederhana. 

Langkah Kedua    : Menjelaskan masalah kontekstual. Langkah ini dilaksanakan apabila 

ada siswa yang belum paham dengan masalah yang diberikan. Jika 

semua siswa sudah memahami maka lanagkah ini tidak perlu 

dilakukan. Pada langkah ini guru menjelaskan situasi dan kondisi soal 

dengan memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian tertentu 

yang belum dipakai siswa.  

Langkah Ketiga  : Menyelesaikan masalah kontekstual siswa secara kelompok atau 

individu. Dalam menyelesaikan masalah atau soal siswa 
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diperbolehkan berdeda dengan siswa yang lain. Dengan 

menggunakan lembar kegiatan siswa, siswa mengerjakan soal dalam 

tingkat kesulitan yang berbeda. Guru memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri-sendiri.  

   Langkah Keempat : Membandingkangkan dan mendiskusikan jawaban. Guru memfasilitasi 

diskusi dan menyediakan waktu untuk membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban dari soal secara kelompok, dan selanjutnya 

dengan diskusi kelas.  

   Langkah Kelima : Menyimpulkan hasil diskusi. Guru mengarahkan untuk menarik 

kesimpulan suatu konsep, lalu guru meringkas atau menyelesaikan 

konsep yang termuat dalam soal. 

 

3.3.3. Observasi dan Inter prestasi 

Pada tahap ini mengamati jalannya proses pembelajaran dari awal sampai akhir 

pada saat pertemuan. Hal-hal yang diamati antara lain peran aktif siswa selama 

mengerjakan tugas kelompok, keaktifan dalam menjawab pertanyaan juga waktu 

mempresentasikan jawaban. Pengamatan dilakukan oleh teman sejawat. 

 

3.3.4. Analisis dan Refleksi 

Analisis data terdiri atas data siswa dan guru. Data siswa yang dianalisis yaitu 

hasil belajar matematika tentang penggunaansatuan waktu. Hasil matematika tersebut 

dianalisis dengan matematika realistik. Dalam hal ini membandingkan nilai awal tes 

dengan data hasil observasi antar siklus yang didapat dari observasi teman sejawat. 

Pada tahap refleksi dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika dengan 

proses pembelajarannya. Hasil belajar yang direfleksi tentang hasil belajar siswa. 

Sedangkan hasil observasi dilakukan teman sejawat pada proses pembelajaran direfleksi 

tentang kesiapan siswa, peran aktif siswa, kerja sama dengan mengerjakan tugas. 
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3.4. Data dan Cara Pengumpulannya 

Sumber data pada penelitian ini adalah SD Sukoharjo 01 kelas III dan guru yang mengajar 

di kelas tersebut. Jenis data yang didapatkan adalah data kwalitas dan data kuantitas yang 

terdiri dari : 

- Hasil belajar 

- Rencana Pembelajaran 

- Data hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun cara pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

- Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa. 

- Data tentang situasi belajar mengajar diambil dengan menggunakan lembar 

observasi. 

-  

3.5. Indikator Kinerja 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika semua prosedur pembelajaran dengan matematika 

realistik dapat dilakukan seluruhnya dengan baik. Sehingga kesulitan belajar yang di 

alamioleh siswa selama ini dapat teratasi. Dan pada setiap akhir pokok bahasan dan akhir 

pelajaran berlangsung siswa dapat memperoleh nilai pada pelajaran matematika sesuai 

dengan yang di harapkan atau dapat memenuhi KKM yaitu 65. 

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data terdiri atas data siswa dan guru. Data siswa yang di analisis yaitu hasil 

belajar matematika tentang pecahan sederhana. Hasil belajar matematika tersebut  

dianalisis dengan penerapan pembelajaran matematika realistik. Dalam hal ini 

membandingkan data nilai awal tes dengan data nilai antar siklus. Analisis diskriptis 

komparatif. Untuk data guru adalah membandingkan antar siklus yang didapat dari 

observasi teman sejawat. 

 

 

 

 

 


