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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini akan membahas diantaranya tentang Setting penelitian, 

karakteristik subjek penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian, rencana 

tindakan, teknik dan instrumen pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, 

analisis taraf kesukaran item soal, indikator keberhasilan dan analisis data secara 

lebih rinci akan dijelaskan seperti berikut. 

 

3.1 Setting  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kumpulrejo 01 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II tahun 

pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas, kolaboratif yaitu kerjasama antara peneliti dan Bapak 

Sujiyo selaku guru matematika kelas IV  SD Negeri Kumpulrejo 01. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus 

terdapat 3 kali pertemuan dan setiap pertemuan 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. 

Siklus I pada pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 28 April 2016. Siklus I 

pertemuan II dilaksanakan pada hari Jum’at, 29 April 2016. Siklus I pertemuan III 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 April 2016. Setelah penelitian siklus I 

dilaksanakan dengan hasil yang didapat belum memenuhi indikator kinerja, maka 

penelitian akan dilanjutkan pada siklus II. Dalam pelaksanaan siklus II pertemuan 

I dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Mei 2016, untuk siklus II pertemuan II 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Mei 2016. Siklus II pada pertemuan III 

dilaksanakan pada hari Senin, 9 Mei 2016.  

 

3.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 

yang berjumlah 29 siswa, yang terdiri dari 17 laki-laki dan 12 perempuan. Akan 

tetapi, dalam penelitian yang terdapat 26 siswa, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki 

dan 11 siswa perempuan. Hal ini dikarenakan, hanya terdapat 26 siswa yang aktif 
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mengikuti penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Karakteristik 

siswa kelas IV yang berumur sekitar 10 tahun menuju ke tahap berpikir 

konkret/nyata. Kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 ini memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda. Mata pencaharian dari orang tuanya pun beragam, asal daerah 

siswa di SD Negeri Kumpulrejo 01 ini berasal dari daerah sekitar sekolah tersebut. 

Kondisi sosial ekonomi orangtu/wali sebagian besar berprofesi sebagai 

wiraswasta. Karena kesibukan orang tuanya, siswa tersebut kurang mendapatkan 

perhatian dalam hal belajar. Kondisi tersebut menyebabkan motivasi dan hasil 

belajar siswa terutama mata pelajaran matematika menjadi menurun. Sehingga, 

karakteristik yang berbeda membuat tingkat kesadaran dan tingkat belajar yang 

beragam pula. 

  

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan selama 4 bulan yaitu dari bulan 

Februari sampai Mei semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. Dari bulan Februari 

sampai pertengahan April peneliti melakukan persiapan. Pertengahan bulan april 

sampai pertengahan bulan Mei peneliti mulai melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas. Mulai pertengahan bulan Mei sampai Juni peneliti membuat laporan hasil 

penelitian dan menganalisis data. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian tindakan kelas ini terdapat tiga variabel yaitu variabel 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), motivasi belajar dan hasil belajar. 

Adapun rinciannya dijelaskan berikut ini: 

1. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan variabel independen 

atau variabel bebas dalam penelitian ini. Pembelajaran matematika realistik 

adalah pembelajaran matematika yang menggunakan masalah realistik atau 

konsep dunia riil sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk memperoleh pengalaman yang berguna dan berkaitan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu juga peserta didik dapat menemukan dan membangun 

pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep matematika yang telah
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dipelajari. Keberhasilan penerapan pembelajaran matematika realistik dapat 

diukur menggunakan lembar observasi guru dan peserta didik.  

2. Motivasi belajar dan hasil belajar merupakan variabel dependen atau variabel 

terikat dalam penelitin tindakan kelas ini.  

a. Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan dimana kondisi yang menimbulkan 

atau menyebabkan dorongan kepada siswa untuk dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran lebih giat. Proses dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan misalnya, berdiskusi, membaca, mengamati, mendengarkan, 

mencoba secara langsung, menyentuh secara langsung, dsb. Indikator 

motivasi belajar yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini adalah 

indikator-indikator motivasi yang sebagaimana diuraikan yaitu meliputi 

motivasi instrinsik atau motivasi yang ada pada diri siswa (hasrat, 

dorongan dan cita-cita)  dan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang 

berfungsi karena adanya dorongan dari luar yang meliputi (guru, metode 

pembelajaran, fasilitas, dan lingkungan). Motivasi belajar siswa disini 

diukur menggunakan lembar angket.  

b. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dari kegiatan 

pembelajaran atau proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Hasil 

belajar dalam penelitian ini mengarah pada aspek kognitif saja, oleh 

karena itu hasil belajar yang digunakan adalah hasil belajar yang di dapat 

atau diperoleh dari skor evalusi pada akhir pembelajaran atau pertemuan 

ketiga pada setiap siklusnya. Hasil belajar matematika diukur 

menggunakan tes formatif yang berbentuk soal uraian yang berjumlah 5 

nomor soal.  

3.5 Rencana Tindakan  

Dari beberapa model yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas, maka 

dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan model yang 

dikemukakan oleh Kemmis & MC Taggart (dalam Suharsimi Arikunto, 

2013:137). Adapun model penelitian tindakan kelas (PTK) yang dimaksud 



47 

 

 

menggambarkan adanya empat langkah dan pengulangannya yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Rincian prosedur tindakan dapat digambarkan 

dalam gambar bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Model Penelitian Tindakan Oleh Kemmis & MC Taggart (Dalam 

Suharsimi Arikunto, 2013:137) 

 

Berdasarkan gambar 2, penelitian yang akan dilaksanakan melalui beberapa 

siklus sampai proses belajar dan hasil belajar dapat mencapai indikator kinerja 

yang telah ditetapkan oleh peneliti. Keempat langkah tersebut merupakan satu 

siklus atau satu putaran yang harus dilakukan oleh peneliti, artinya sesudah 

langkah keempat kemudian kembali kesatu dan seterusnya. Dengan demikian, 

penelitian harus merancang langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus merancangkan perencanaan 

mengenai apa saja yang akan dilakukan dan diperlukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Setelah perencanaan akan dilaksanakan tindakan dengan suatu 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Refleksi 
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pengamatan tentang jalannya tindakan dalam pembelajaran. Kemudian setelah  

tindakan akan dilakukan refleksi berdasarkn hasil pengamatan. Hasil refleksi 

tersebut untuk menemukan kelemahan dan kelebihan yang ditemukan pada 

kegiatan siklus I, kemudian setelah itu akan dilaksanakan perbaikan pada siklus 

berikutnya.  

Berdasarkan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) maka 

kegiatan setiap siklus dapat dilaksanakan dalam langkah-langkah sebagai berikut: 

 

3.5.1 SIKLUS I 

1. Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian dan kolaborator. 

2) Menyamakan pendapat atau persepsi antara peneliti dengan guru tentang 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3) Peneliti bersama guru bersama-sama menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sesuai dengan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mengemukakan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan 

diberikan, pokok bahasan, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

alokasi waktu. 

b) Mengemukakan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari 

proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar.  

c) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan 

dengan tahapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

d) Membuat pedoman observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan peserta 

didik selama proses belajar mengajar. 
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e) Menyusun lembar angket motivasi belajar peserta didik terhadap pelajaran 

matematika untuk mengetahui motivasi peserta didik setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

f) Menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran 

matematika realistik (PMR). 

g) Menyususun soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. 

h) Merencanakan dan melaksanakan diskusi dengan kolaborator untuk 

melihat perkembangan aktivitas peserta didik dan guru selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini mengacu pada tahap implementasi kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Pelaksanaan 

tindakan pada setiap siklusnya terdiri dari tiga pertemuan. Adapun gambaran 

pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. 

a) Membuka pelajaran dengan mengucap salam dan do’a. 

b) Mempersiapkan media pembelajaran dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

c) Memberikan apersepsi tentang materi pelajaran sebelumnya. 

d) Guru memberikan masalah kontekstual. 

e) Peserta didik diminta memahami permasalahan yang telah diberikan. 

f) Guru menjelaskan masalah kontekstual apabila ada peserta didik yang belum 

paham akan masalah kontekstual yang telah diberikan.  

g) Peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual secara berkelompok dengan 

cara mereka sendiri. 

h) Peserta didik dalam kelompok menampilkan hasil kerjanya di depan semua 

peserta didik dan kelompok lain menanggapinya. 

i) Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil diskusi. 

j) Peserta didik bersama guru melakukan Tanya jawab mengenai materi yang 

telah dipelajari. 
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k) Memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah menyelesaikan 

masalah dengan baik. 

l) Peserta didik mengerjakan lembar evaluasi.  

m) Peserta didik mengisi lembar angket motivasi belajar. 

3. Tahap Pengamatan 

Tahap ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti 

berkolaborasi dengan guru matematika kelas IV untuk melakukan kegiatan 

observasi. Observer mengamati jalannya proses kegiatan pembelajaran untuk 

menilai kemampuan guru dalam mengelola kelas serta aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Observer melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan 

tindakan dengan mengisi lembar observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa.  

4. Tahap Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilaksanakan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana 

tindakan sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti 

untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Setelah mengkaji proses 

pembelajaran yaitu aktivitas peserta didik dan guru, apakah sudah efektif dengan 

melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji 

kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak 

lanjut untuk siklus berikutnya. Untuk siklus berikutnya kegiatan pembelajaran 

dilakukan sama seperti pada siklus I. namun terdapat tambahan kegiatan yang 

merupakan penyempurnaan dari kekurangan siklus I.  

 

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 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

I. Perencanaan 

a. Permasalahan diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan refleksi pada 

siklus I. 
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b. Merancang kembali instrumen penelitian seperti pada siklus I yang 

meliputi RPP, lembar observasi, soal-soal dan lembar angket. 

II. Pelaksanaan dan Observasi 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

a. Guru memberikan salam, doa dan mengecek kehadiran siswa 

b. Guru melakukan apersepsi terkait materi yang telah lalu 

c. Guru memberikan motivasi 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegitan Inti 

a. Guru mengajak siswa untuk mengeksplor konsep pecahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

b. Guru memberikan contoh yang relevan terkait penjumlahan pecahan. 

c. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan dalam kelompok kemudian 

memberikan kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelas.  

d. Guru memberikan penjelasan yang mendalam tentang materi yang 

dipelajari. 

e. Guru memberikan soal yang lebih kompleks dan dibahas bersama-sama. 

f. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan lalu dibahas bersama-sama. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa membuat rangkuman 

b. Melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil belajar 

c. Guru mengevaluasi pengalaman yang sudah dialami siswa setelah 

melakukan diskusi sekaligus sebagai refleksi. 

d. Guru merencanakan tindak lanjut 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pada setiap pertemuan 

di siklus II, yaitu pertemuan 1, 2, dan 3. Observasi untuk mengamati guru dan 

siswa. Hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Pengamat mengamati proses perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam pembelajaran 

2. Pengamat mencatat temuan-temuan selama proses pembelajaran. 
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3. Untuk siswa yaitu perhatian siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan, semangat siswa , dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar serta kegiatan diskusi dalam kelompok. 

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

penguasaan materi, penyajian sesuai dengan uraian materi, bimbingan yang 

diberikan pada siswa dan evaluasi. 

III. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, guru dapat merefleksi diri tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan demikian peneliti akan dapat 

mengetahui efektifitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagaimana 

siswa 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 aktif mengikuti 

pembelajaran. 

5. Hasil belajar matematika siswa meningkat. 

 

3.6 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1.1 Teknik Pengumpulan Data Variabel Bebas 

 Pengumpulan data dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR)  dilakukan dengan non tes. Teknik non tes ini dilakukan melalui lembar 

observasi, Nasution (dalam Sugiyono, 2013:64) mengatakan bahwa observasi 

adalah “dasar semua ilmu pengetahuan”. (Sutrisno Hadi, 2004:130) 

mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi di dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aplikasi Pembelajaran Matematika 
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Realistik untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Teknik observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengamati kegiatan dan tingkah laku guru pada 

saat mengajar dengan Pembelajaran Matematika Realistik di dalam kelas. Saat 

guru mengajar di kelas dengan Pembelajaran Matematika Realistik, guru lain 

sebagai observer mengamati dan mengisi lembar observasi dari perlakuan yang 

diberikan. Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan 

kegiatan guru dan peserta didik dalam Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan penilaian melalui pengisian 

lembar observasi aktivitas peserta didik dan kegiatan mengajar pada setiap 

pertemuan.  

 

3.6.1.2 Teknik Pengumpulan Data Variabel Terikat 

 Pengumpulan data hasil belajar dilakukan dengan teknik tes sedangkan 

untuk pengumpulan data motivasi belajar dilakukan dengan teknik non tes yaitu 

menggunakan angket atau kuisioner. Teknik tes untuk hasil belajar ini untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa melalui kegiatan pembelajaran karena 

kemampuannya. Teknik non tes ini digunakan untuk mengukur motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika. 

a) Angket 

Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 

angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau peneliti (Burhan 

Bungin, 2005:123). Selain itu, angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2014:194). Teknik 

angket ini digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan Pembelajaran Matematika Realistik.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tinggi 

rendahnya motivasi belajar pada mata pelajaran matematika, peneliti 

menggunakan metode angket. Angket ini digunakan untuk mengukur motivasi 

belajar yang diberikan kepada siswa setelah siswa mengikuti Pembelajaran 
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Matematika Realistik (PMR). Selain itu, (Nana Sudjana, 2014:72) mengatakan 

bahwa  angket atau kuesioner bertujuan mengungkapkan aspek motivasi belajar 

siswa. Pengisian angket ini menggunakan skala likert, hal ini dikarenakan bahwa 

motivasi belajar siswa termasuk ke dalam pengukuran ranah afektif atau sikap. 

Angket di sini digunakan untuk mengukur sikap yang berkenaan dengan motivasi 

belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. (Nana Sudjana, 2014:80) 

mengatakan bahwa skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai 

oleh responden atau siswa, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya 

melalui rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi 

dalam dua kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pengukuran 

motivasi belajar dengan skala likert menggunakan range 1 sampai dengan 4. 

Diawal dan diakhir penelitian, peneliti akan membagikan angket kepada siswa 

untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) yang telah diterapkan untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa.  Skor motivasi belajar siswa diperoleh dengan cara menjumlahkan 

skor tiap item pertanyaan sesuai dengan pemberian skor tiap pertanyaan. 

1. Pernyataan positif: sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), sangat tidak 

setuju (1). 

2. Pernyataan negatif: sangat setuju (1), setuju (2), tidak setuju (3), sangat tidak 

setuju (4). 

b) Tes 

Adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2014:193). 

Pendapat lain mengenai pengertian tes yaitu pengukuran terencana yang dipakai 

guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk 

memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah 

ditentukan (James S Cangelosi, 1995:21). Tes digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01. Teknik tes ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa setelah menerapkan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR). 
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c) Observasi  

Teknik observasi digunakan untuk mengamati guru dan siswa dalam 

implementasi Pembelajaran Matematika Realistik pada setiap pertemuan. Teknik 

observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti tentang 

sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran. Peneliti menggunakan teknik 

observasi ini untuk mengetahui tindakan guru dan siswa, apakah guru dan siswa 

telah menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai sintak Pembelajaran 

Matematika Realistik atau belum.  

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan disusun instrumen dalam bentuk 

observasi dan tes. Instrumen ini akan diuraikan berdasarkan variabel yang 

ditentukan peneliti. 

3.6.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Variabel bebas  

Instrumen pengumpulan data untuk variabel bebas adalah lembar observasi. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur aktivitas guru dalam 

menerapkan pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dalam pembelajaran dan 

respon peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus 

mencerminkan tahap Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) mulai dari 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Table 4 

Kisi-Kisi Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

No Aspek Indikator 
Rumusan 

Item 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik dengan memberikan motivasi belajar 

untuk mengawali proses pembelajaran. 
1 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 
2 

c. Guru mengemukakan pertanyaan yang dapat 

mengeksplor pengetahuan peserta didik. 
3 

d. Guru mengorganisasi peserta didik dalam 

kelompok. 
4 

e. Guru menjadi fasilitator untuk membuat 

organisasi kelompok. 
5 

f. Membimbing peserta didik untuk membuat 

aturan dalam pembelajaran. 
6 

2. Kegiatan Inti a. Guru memberikan masalah kontekstual yang 7 
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No Aspek Indikator 
Rumusan 

Item 

berupa soal cerita yang berkaitan dengan 

pecahan. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan dalam diskusi kelompok.  
8 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 
9 

d. Guru memberikan penjelasan yang mendalam 

tentang materi yang dipelajari. 
10 

e. Guru memberikan contoh soal lain agar siswa 

lebih memahami materi yang berkaitan 

dengan pecahan.  
11 

f. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

lalu dibahas bersama-sama. 
12 

3. Kegiatan 

penutup 

a. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

rangkuman dan kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran. 
13 

b. Siswa melakukan refleksi tentang kegiatan 

yang sudah dilakukan dan guru menjadi 

fasilitator. 
14 

c. Siswa merencanakan kegiatan tindak lanjut 

untuk kegiatan pembelajaran yang 

selanjutnya. 
15 

 

Tabel 5 

Kisi-kisi Lembar Observasi Kegiatan Guru 

Sintak PMR Aspek Indikator Ya  Tidak 

 
Pra 

Pembelajaran 

1. Mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran atau alat peraga 

yang digunakan selama proses 

pembelajaran. 

2. Memeriksa kesiapan siswa. 

  

Memahami 

Masalah 

Kontekstual 

Kegiatan 

Awal 

3. Melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Memberikan motivasi kepada 

siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

5. Guru mengorganisir siswa ke 

dalam kelompok-kelompok. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

7. Guru menyampaikan aturan 
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Sintak PMR Aspek Indikator Ya  Tidak 

pembelajaran yang telah 

disepakati. 

8. Guru memberikan masalah 

kontekstual. 

 

Menyelesaikan 

Masalah 

Kontekstual 

 

 

 

 

Membandingkan 

Dan 

Mendiskusikan 

Jawaban 

Kegiatan Inti 

9. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran. 

10. Guru menanyakan materi 

yang belum dipahami siswa. 

11. Guru membimbing siswa 

dalam kegiatan diskusi, 

mengawasi aktivitas siswa 

dalam pelaksanaan diskusi. 

12. Guru meminta siswa dalam 

setiap kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

13. Guru mempertegas kembali 

konsep materi pecahan. 

14. Guru mengulangi/menjelaskan 

kembali materi yang sekiranya 

belum dipahami siswa. 

15. Guru memberikan 

penghargaan kepada siswa. 

  

Menarik 

Kesimpulan 

Kegiatan 

Akhir 

16. Guru menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari. 

17. Melakukan refleksi terhadap 

aktivitas pembelajaran. 

18. Guru menyampaikan materi 

yang akan diajarkan untuk 

pertemuan berikutnya. 

19. Guru merencanakan kegiatan 

tindak lanjut untuk kegiatan 

pembelajaran yang 

selanjutnya. 

20. Guru menutup pelajaran 

dengan salam penutup.  

  

Total 
  

 

Tabel 6 

Kisi-Kisi Observasi Kegiatan Siswa 

Sintaks PMR Aspek Indikator Ya  Tidak 

 Pra 

Pembelajaran 

1. Menyiapkan perlengkapan 

pembelajaran (buku dan alat 
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Sintaks PMR Aspek Indikator Ya  Tidak 

tulis) yang akan digunakan 

selama kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kesiapan siswa dalam 

menerima materi pelajaran. 

Memahami 

Masalah 

Kontekstual 

Kegiatan 

Awal 

3. Siswa menyimak tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

4. Siswa menanggapi apersepsi 

yang disampaikan dan 

menjawab dengan antusias 

apersepsi dari guru. 

5. Siswa mengkondisikan 

dirinya untuk berkelompok 

sesuai perintah guru. 

6. Siswa melakukan aturan yang 

sudah disepakati.   

  

Menyelesaikan 

Masalah 

Kontekstual 

 

 

 

 

Membandingkan 

Dan 

Mendiskusikan 

Jawaban 

Kegiatan Inti 

7. Siswa merespon 

permasalahan yang diberikan 

guru. 

8. Siswa mencari jawaban 

permasalahan yang diberikan 

guru. 

9. Siswa menyimak  materi 

pembelajaran yang dijelaskan 

oleh guru. 

10. Siswa berkonsentrasi selama 

pembelajaran berlangsung. 

11. Siswa berpartisipasi dalam 

kerja kelompok. 

12. Siswa bekerjasama, toleransi, 

dan teliti dalam berkelompok. 

13. Dalam berdiskusi, siswa 

mampu menyampaikan 

pendapat dengan baik. 

14. Siswa aktif bertanya dan 

menjawab dengan jelas 

selama proses pembelajaran. 

15. Siswa menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

16. Siswa memberikan 

pembahasan mengenai 

jawaban yang disampaikan 

kelompok lain. 

17. Siswa memiliki motivasi 

yang tinggi saat 

melaksanakan kegiatan 
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Sintaks PMR Aspek Indikator Ya  Tidak 

pembelajaran.  

Menarik 

Kesimpulan 

Kegiatan 

Akhir 

18. Membuat kesimpulan dengan 

bimbingan guru. 

19. Siswa melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil 

diskusi yang sudah 

dijalankan. 

20. Siswa merencanakan kegiatan 

tindak lanjut untuk kegiatan 

pembelajaran yang 

selanjutnya.  

  

Total 
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3.6.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Terikat 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Instrument Soal Pre-test 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 

Teknik 

Pengukuran 
Soal Tes 

6. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah. 

6.1 

Menjelaskan 

arti pecahan 

dan urutannya 

6.1.1 

Membandingkan 

dan mengurutkan 

pecahan. 

1. Diberikan soal 

pecahan, yang 

berupa soal cerita 

sesuai dengan  

kehidupan sehari-

hari, siswa dapat 

membandingkan 

dan mengurutkan 

pecahan dengan 

benar.  

Tes 

1. Ibu Alvy memiliki  kg beras merah, Ibu 

Widya memiliki  kg beras merah, Ibu 

Ari memiliki  kg beras merah, 

sedangkan Ibu Wulan memiliki  kg 

beras merah. Dari keempat Ibu tersebut, 

coba urutkan pemilik beras merah dari 

yang paling sedikit kepaling banyak! 

2. Rista memiliki tongkat dengan panjang 

3/4 meter, sedangkan April memiliki 

tongkat 2/5 meter. Dari kedua tongkat 

tersebut, tongkat siapakah yang lebih 

panjang? 

3. Eni memiliki Pita dengan panjang  

meter, Tyas memiliki pita dengan 

panjang  meter, sedangkan Siska 

memiliki pita dengan panjang  meter. 

Dari ketiga pita-pita tersebut, 

a. Pita manakah yang lebih panjang dari 

milik Tyas? 

b. Pita manakah yang lebih pendek dari 

milik Eni? 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 

Teknik 

Pengukuran 
Soal Tes 

 6.2 

Menyederhana

kan berbagai 

bentuk 

pecahan. 

6.2.1 Menentukan 

pecahan-pecahan 

yang senilai dari 

suatu pecahan. 

2. Diberikan soal 

pecahan yang 

senilai, yang 

berupa soal cerita 

sesuai dengan 

kehidupan sehari-

hari. Siswa dapat 

menuliskan 

pecahan-pecahan 

senilai dari suatu 

pecahan dengan 

benar.  

Tes 

4. Puthut dan Dafi sedang bersepeda 

bersama. Puthut telah menempuh jarak 

sejauh  km. Dafi menempuh jarak  km. 

Berapa angka yang harus dituliskan, jika 

jarak yang ditempuh Puthut dan Dafi 

sama jauh? 

 

  6.2.2 

Menyederhanaka

n Pecahan.  

3. Diberikan soal 

menyederhanakan 

pecahan, yang 

berupa soal uraian. 

Siswa dapat 

menyederhanakan 

pecahan ke dalam 

bentuk yang paling 

sederhana dengan 

benar.  

Tes 

5. Tulislah pecahan-pecahan berikut dalam 

bentuk yang paling sederhana! 

a.  

b.  

c.  
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Tabel 8 

Kisi-Kisi Instrument Soal Siklus I 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Tujuan Pembelajaran 

Teknik 

Pengukuran 
Soal Tes 

6. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah 

6.3 

Menjumlahkan 

pecahan 

6.3.1 

Menunjukkan 

motivasi dalam 

kegiatan belajar 

mengajar. 

1. Dengan berinteraksi 

dengan teman serta 

guru dalam 

pembelajaran, siswa 

dapat menunjukkan 

motivasi dalam 

pembelajaran secara 

baik. 

 

Observasi - 

  6.3.2 

Menunjukkan 

sikap kerja sama, 

tanggung jawab, 

toleransi dan teliti. 

 

2. Dengan diskusi 

kelompok dan 

presentasi di depan 

kelas tentang 

penjumlahan pecahan, 

siswa mampu 

menunjukkan sikap 

kerjasama, tanggung 

jawab, toleransi dan 

teliti dengan baik. 

Observasi - 

   3. Diberikan soal uraian 

yang berupa gambar, 

siswa dapat 

mengubah nilai 

peahan yang 

ditunjukkan pada 

gambar dengan benar.   

Tes  

1. Tulislah nilai pecahan yang 

ditunjukkan pada gambar! 

a.        
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b.   

c.           

d.   

e.  
 

  6.3.3 Operasi 

penjumlahan pada 

pecahan 

berpenyebut sama 

4. Diberikan soal 

pecahan berpenyebut 

sama, yang berupa 

soal cerita sesuai 

dengan  kehidupan 

sehari-hari, siswa 

dapat melakukan 

penjumlahan pecahan 

Tes 2. Ibu Fatimah menghabiskan  kg 

tepung terigu untuk membuat kue. Di 

dapur masih tersisa   kg tepung 

terigu. Berapa kg tepung terigu pada 

awalnya? 
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berpenyebut sama 

dengan benar.  

  6.3.4  Operasi 

penjumlahan pada 

pecahan 

berpenyebut tidak 

sama 

1. Diberikan soal 

pecahan berpenyebut 

tidak sama, yang 

berupa soal cerita 

sesuai dengan  

kehidupan sehari-

hari, siswa dapat 

melakukan 

penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak  

sama dengan benar. 

Tes  3. Pak Wahyu memiliki 3 petak lahan 

jagung. Petak pertama menghasilkan  

ton jagung. Petak kedua menghasilkan 

 ton jagung. Jika jumlah ketiga petak 

adalah  ton jagung. Berapakah jumlah 

ton jagung yang dihasilkan pada petak 

ketiga? 

4. Di dalam keranjang terdapat  kg apel, 

 kg jeruk dan  kg manggis. 

Berapakah berat keseluruhan yang 

terdapat dalam keranjang? 

  6.3.5 Operasi 

penjumlahan pada 

pecahan 

campuran.  

1. Diberikan soal 

pecahan campuran, 

yang berupa soal 

cerita sesuai dengan  

kehidupan sehari-

hari, siswa dapat 

melakukan 

penjumlahan pecahan 

campuran dengan 

benar. 

Tes  5. Pak Dahlan memiliki 3 ekor kerbau, 

setiap pagi kerbau Pak Dahlan 

memakan  ikat rumput dan  liter 

air, sedangkan siang  ikat rumput 

dan  liter air. Pada malam hari 

hanya meminum  liter air. Berapa 

ikat rumput yang dimakan kerbau Pak 

Dahlan dalam satu hari?  
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Table 9 

Kisi-Kisi Instrument Soal Siklus II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Tujuan Pembelajaran 

Teknik 

Pengukuran 
Soal Tes 

6. Menggunakan 

pecahan 

dalam 

pemecahan 

masalah 

6.4 

Mengurangkan 

pecahan  

6.4.1 Menunjukkan 

motivasi dalam 

kegiatan belajar 

mengajar. 

Dengan berinteraksi dengan 

teman serta guru dalam 

pembelajaran, siswa dapat 

menunjukkan motivasi dalam 

pembelajaran secara baik. 

Observasi - 

  6.4.2 Menunjukkan 

sikap kerja sama, 

tanggung jawab, 

toleransi dan teliti. 

Dengan diskusi kelompok 

dan presentasi di depan kelas 

tentang pengurangan 

pecahan, siswa mampu 

menunjukkan sikap 

kerjasama, tanggung jawab, 

toleransi dan teliti dengan 

baik. 

Observasi - 

  6.4.3 Operasi 

pengurangan pada 

pecahan berpenyebut 

sama. 

Dengan  menggunakan soal 

cerita tentang pengurangan 

bilangan pecahan biasa 

berpenyebut sama , siswa 

dapat mengurangkan 

bilangan pecahan biasa 

berpenyebut sama dengan 

benar. 
Tes 

1. Wulan memiliki tali pita 

sepanjang  meter, 

kemudian tali pita tersebut 

dipotong   meter. Berapah 

sisa tali pita milik Wulan? 

2. Ibu membeli jagung    kg 

jagung, kemudian Ibu 

membeli lagi jagung  kg 

jagung. Jika  kg jagung-

jangung itu digunakan 

untuk memberi makan 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Tujuan Pembelajaran 

Teknik 

Pengukuran 
Soal Tes 

ayam, berapa sisa jagung 

yang dimiliki Ibu? 

  6.4.4 Operasi 

pengurangan pecahan 

berpenyebut beda. 

Dengan  menggunakan soal 

cerita tentang pengurangan 

bilangan pecahan biasa 

berpenyebut tidak sama , 

siswa dapat mengurangkan 

bilangan pecahan biasa 

berpenyebut tidak sama 

dengan benar. 

Tes 

3. Ibu membeli  kg beras, 

dalam waktu 2 hari Ibu 

menghabiskan  kg beras. 

Jika Ibu membeli  kg 

beras lagi. Berapakah beras 

yang dimiliki Ibu sekarang? 

  6.4.5 Operasi 

pengurangan pecahan 

campuran. 

Dengan  menggunakan soal 

cerita tentang pengurangan 

bilangan pecahan campuran, 

siswa dapat mengurangkan 

bilangan pecahan campuran 

dengan benar. 

Tes 

4. Pak Paryadi memiliki  

ton kopi. Kopi tersebut 

diberikan kepada Pak 

Sunadi  ton kopi, dan 

diberikan Ibu Hartatik  

ton kopi. Berapakah sisa 

kopi yang dimiliki Pak 

Paryadi? 

5. Sinta memiliki  batang 

coklat. Diberikan kepada 

Danu    batang coklat. 

Berapakah sisa coklat yang 

dimiliki Sinta? 
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Tabel 10 

Kriteria Penskoran Hasil Belajar (Kognitif): 

Nilai 5 1. Terdapat diketahui, ditanya, dijawab dan diberi kesimpulan. 

2. Jawaban benar lengkap beserta caranya. 

3. Jawaban sesuai dengan kalimat matematika yang baik dan benar. 

Nilai 4 1) Terdapat diketahui, ditanya, dijawab dan diberi kesimpulan. 

2) Mengerjakan dengan menggunakan cara tetapi jawaban salah. 

Nilai 3 1. Terdapat diketahui, ditanya, dijawab dan diberi kesimpulan. 

2. Jawaban benar tetapi cara salah. 

Nilai 2 a. Jawaban salah dan cara salah 

Nilai 1 a) Terdapat tulisan walaupun tidak ada cara dan jawaban 

Nilai 0  a) Jika tidak ada cara atau jawaban yang tertulis 

 

Tabel 11 

Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar Siswa 

Faktor Motivasi Indikator motivasi 4 3 2 1 

Instrinsik 

Hasrat  

1. Saya terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar. 

2. Saya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru dengan baik dan benar. 

3. Saya memiliki keberanian dalam bertanya jika ada yang belum dipahami dalam 

penyelesaian masalah dan mempresentasikan hasil diskusi yang diberikan oleh 

guru. 

    

Dorongan  

1. Saya selalu datang tepat waktu (sebelum pelajaran dimulai). 

2. Pada saat pelajaran matematika berlangsung, saya mengikuti dengan senang hati. 

3. Saya memilki cara sendiri dalam menyelesaikan pemecahan masalah yang diberikan 

oleh guru dengan baik dan benar. 

4. Dengan sistem pembelajaran yang saya terima, saya terdorong untuk mengadakan 

perubahan. 
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Faktor Motivasi Indikator motivasi 4 3 2 1 

5. Saya selalu mempelajari materi yang akan disampaikan guru sebelum pelajaran 

berlangsung. 

Cita-cita 

1. Saya mampu membuat kesimpulan dari apa yang telah saya pelajari. 

2. Saya melakukan suatu kegiatan karena adanya harapan. 

3. Menyelesaikan pembelajaran dengan berhasil sangat penting bagi saya. 

4. Menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran ini membuat saya merasa puas 

terhadap hasil yang telah saya capai. 

    

Ekstrinsik 

Guru  

1. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

2. Saya akan pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi hanya ketika guru 

menyuruh saya untuk belajar.  

3. Saya memperhatikan penjelasan dari guru saat pelajaran berlangsung. 

    

Metode pembelajaran  

1. Metode pembelajaran ini membantu saya untuk memahami topik atau permasalahan 

belajar lebih cepat. 

2. Saya telah mempelajari sesuatu yang sangat menarik, berbeda dengan ketika 

sebelum mendapatkan pmbelajaran ini. 

3. Metode pembelajaran ini lebih menarik dibanding metode pembelajaran lain. 

    

Fasilitas  

1. Pelajaran dikelas membuat saya tertarik untuk mencari referensi lebih lanjut. 

2. Saya selalu belajar sebelum ada ulangan/tes. 

3. Dengan adanya ulangan/tes saya terdorong untuk belajar. 

4. Saya juga selalu menyempatkan diri untuk pergi ke perpustakaan untuk menambah 

referensi belajar saya. 

5. Motivasi saya untuk membaca materi lebih besar dengan adanya metode 

pembelajaran yang menarik. 
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Faktor Motivasi Indikator motivasi 4 3 2 1 

Lingkungan  

1. Saya melakukan suatu kegiatan karena adanya lingkungan yang mendukung saya. 

2. Lingkungan yang baik mendorong saya untuk belajar. 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Variabel Bebas (X) 

Sebelum melakukan kegiatan tindakan  pada materi yang telah ditentukan, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba pembelajaran pada kelas yang sama tetapi 

dengan materi yang berbeda. Selain untuk  mematangkan persiapan bagi guru 

pengajar, uji coba ini juga dimaksudkan untuk memvaliditas lembar observasi.  

3.7.2 Variabel Terikat (Y) 

3.7.2.1 Uji Validitas 

 Menurut Azwar (2012:8) mengatakan bahwa validitas berasal dari kata 

validity yang mempunyai arti sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran dinyatakan validitas yang tinggi 

apabila menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai 

variabel yang diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. 

Menurut Naniek Sulistya Wardani, dkk mengatakan bahwa validitas yaitu 

ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item untuk mengukur apa yang 

seharusnya. Sebutir item dapat dikatakan telah memiliki validitas yang tinggi atau 

valid, jika skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau 

kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau dengan bahasa statistik. Ada korelasi 

positif yang signifikan antara skor item dengan skor totalnya. Skor total disini 

berkedudukan sebagai variabel terikat, sedangkan skor item berkedudukan sebagai 

variabel bebasnya. 

 Untuk mengetahui tingkat validitas dengan melihat angka pada (Corrected 

item-total correlation) selanjutnya untuk menentukan suatu item tertentu valid 

atau tidak digunakan pedoman (dalam, Naniek Sulistya Wardani dkk, 2012:344)  

dapat digunakan pedoman nilai koefisien korelasi sebagai berikut. 

Tabel 12 

Rentang Indeks Validitas 

No  Indeks  Interpretasi  

1.  0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

2.  0,61 – 0,80 Tinggi  

3.  0,41 – 0,60 Cukup  

4.  0,21 – 0,40 Rendah  

5.  0,00 – 0,20 Sangat Rendah  
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Tabel 13 

Uji Validitas Pre Test 

Nomor Soal Valid Nomor Soal Tidak Valid 

1,2,3,4,5 - 

 

Tabel 14 

Uji Validitas Siklus I 

Nomor Soal Valid Nomor Soal Tidak Valid 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14,15 - 

 

Tabel 15 

Uji Validitas Siklus II 

Nomor Soal Valid Nomor Soal Tidak Valid 

1,2,3,4,5,6,7,8 9,10 

 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Azwar (2012:7) mengatakan bahwa reliabilitas merupakan 

penerjemahan dari kata reliability. Suatu pengukuran yang mampu menghasilkan 

data yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang 

reliabel (reliable). Walaupun istilah reliabilitas memiliki arti yakni konsistensi, 

keterandalan, keterpercayaan, kestabilan, keajegan, namun gagasan pokok yang 

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran tingkat reliabilitas alat pengumpulan 

data dalam penelitian ini dengan menggunakan Ilpha Croncbrach. Besarnya 

KoefisienAlpha merupakan tolok ukur dari tingkat reliabitas. Tahapan uji 

validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Uji 

reliabilitas istrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji instrumen tiap 

item. 

 Uji reliabilitas istrumen dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

instrumen tiap item. Tolok ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen ditentukan berdasarkan kriteria (dalam, Naniek Sulistya Wardani dkk 

2012:346) sebagai berikut: 
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Tabel 16 

Rentang Indeks Reliabilitas 

No  Indeks  Interpretasi  

1.  0,81 – 1,00 Sangat reliabel 

2.  < 0,80 – 0,60 Reliabel 

3.  < 0,60 – 0,40 Cukup Reliabel 

4.  < 0,40 – 0,20 Agak Reliabel 

5.  < 0,20 Kurang Reliabel   

 

Tabel 17 

Hasil Reliabilitas Pre Test 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.853 5 

 

Tabel 18 

Hasil Reliabilitas Siklus I 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.907 15 

 

Tabel 19 

Hasil Reliabilitas Siklus II 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.861 8 

 

3.8 Analisis Taraf Kesukaran Item Soal 

 Menurut Sudjana (2014: 135), ”Mengkaji soal tes dari segi kesulitannya 

sehingga dapat memperoleh soal yang termasuk mudah, sedang dan sukar”. 

Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah (Sudjana 2014:137) 

 I =  

Keterangan:  

I  = indeks kesulitan untuk setiap butir soal 
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B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dalam setiap    

      butir soal 

N =banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

     dimaksud. 

Kriteria yang diganakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh maka 

semakin sulit soal tersebut. Dan sebaliknya jika semakin besar indeks yang 

diperoleh maka semakin mudah soal tersebut. Tolok ukur untuk 

menginterpretasikan kriteria indeks soal (dalam Wahyudin,  tersebut adalah 

sebagai berikut: 

IK = 0,00 = Soal terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 = Soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70  = Soal sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00  = Soal mudah 

IK = 1,00  = Soal terlalu mudah 

Tabel 20 

Tingkat Kesukaran Pre Test 

Kategori  No Soal 

Terlalu Sukar - 

Sukar  3 

Sedang 1,2,4,5 

Mudah  - 

Terlalu Mudah - 

 

Tabel 21 

Tingkat Kesukaran Siklus I 

Kategori  No Soal 

Terlalu Sukar - 

Sukar  8,12, 13,15 

Sedang 2,3,4,5,6,9,10,11,14 

Mudah  1 

Terlalu Mudah - 
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Tabel 22 

Tingkat Kesukaran Siklus II 

Kategori  No Soal 

Terlalu Sukar - 

Sukar  3,8 

Sedang 1,2,4,5,6,7,10 

Mudah  9 

Terlalu Mudah - 

 

3.9 Indikator Keberhasilan/ indikator keberhasilan 

 Pada penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 100% model 

Pembelajaran Matematika Realistik telah diterapkan pada kegiatan pembelajaran 

di kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dan 

80 % atau lebih peserta didik kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga berhasil tuntas dengan perolehan nilai matematika di 

atas KKM pada setiap siklus (KKM = 65) setelah penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). 

3.10 Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 

tahapan, yaitu teknik analisis untuk data hasil observasi dan teknik analisis untuk 

data hasil tindakan.  

 

3.10.1 Data Untuk Variabel X (Bebas) 

 Data hasil observasi dalam penelitian ini meliputi data hasil observasi 

kegiatan guru, data hasil observasi kegiatan siswa dan observasi implementasi 

Pembelajaran Matematika Realistik. Observasi kegiatan guru dilakukan selama 

pelaksanaan tindakan siklus I dan  pelaksanaan tindakan siklus II. Observasi 

kegiatan guru digunakan untuk mengukur apakah guru sudah baik dalam 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik. Lembar observasi kegiatan guru 

terbagi dalam kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Observer mengamati kegiatan guru selama 2 siklus pada 

pertemuan pertama dan pertemuan ke dua. Observer mengisi lembar observasi 
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kegiatan guru dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom ya apabila 

kegiatan guru dilaksanakan dengan baik dan kolom tidak apabila tidak terlaksana. 

 

3.10.2 Data Untuk Variabel Y (Terikat) 

 Setelah dilakukan analisis data terhadap data hasil observasi kemudian 

dilakukan analisis data terhadap data hasil tindakan. Data hasil tindakan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah data mengenai motivasi belajar dan  hasil 

belajar siswa. 

 Observasi terhadap motivasi siswa dilakukan dengan mengisi lembar 

angket siswa pada masing-masing indikator. Motivasi belajar siswa diberikan 

kepada siswa saat prasiklus, diakhir tindakan siklus I, dan diakhir tindakan siklus 

II. Pada lembar angket motivasi belajar siswa memiliki 25 pernyataan mengenai 

indikator motivasi belajar. Setelah pelaksanaan tindakan pada masing-masing 

pertemuan selesai, maka peneliti menjumlah skor total masing-masing siswa. 

Peneliti membuat 4 kategori skor untuk menarik kesimpulan berdasarkan skor 

total motivasi belajar siswa, yakni kategori rendah, sedang, tinggi dan sangat 

tinggi dengan rentang skor yang telah ditetapkan oleh peneliti. Peneliti membuat 

rentang skor pada masing-masing kategori dengan cara:  

 = (100 – 25) : 4 = 19 

Dari hasil perhitungan di atas, maka rentang skor pada masing-masing 

kategori adalah sebagai berikut 

Tabel 23 

Rentang Skor Motivasi Belajar Siswa 

Kategori Interval 

Motivasi Rendah 25 – 44 

Motivasi Sedang 45 – 64 

Motivasi Tinggi 65 – 84 

Motivasi Sangat Tinggi 85 - 104 

 

Dari skor total motivasi masing-masing siswa, maka dapat disimpulkan 

apakah motivasi belajar masing-masing siswa termasuk ke dalam kategori rendah, 

sedang, tinggi atau sangat tinggi. Peneliti menetapkan bahwa salah satu syarat 
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pembelajaran dikatakan berhasil apabila minimal 80% siswa berada pada kategori 

motivasi belajar tinggi 

Peneliti membuat rekapitulasi data motivasi pada masing-masing siklus. 

Rekapitulasi data motivasi tiap siklus didapatkan dari jumlah skor masing-masing 

siswa yang didapat pada masing-masing siklus kemudian dicari rata- rata skor 

yang didapat oleh masing-masing siswa. Dari rata-rata skor yang didapat masing-

masing siswa, kemudian peneliti menentukan apakah skor rata-rata yang diperoleh 

masing-masing siswa termasuk dalam kategori motivasi tinggi, rendah, atau 

sedang. Untuk mempermudah membaca data, peneliti membuat diagram batang 

mengenai motivasi siswa masing-masing siklus. Kemudian untuk mengetahui 

apakah motivasi siswa sudah mencapai indikator kinerja atau belum, peneliti 

membuat diagram persentase motivasi siswa masing-masing siklusnya. 

Data mengenai hasil belajar siswa diperoleh pada siklus I dan siklus II. 

Untuk mengukur hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran MATEMATIKA 

bisa dengan tes evaluasi. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes evaluasi 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) dikonfirmasikan dalam kriteria  

ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 24 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar SD Negeri Kumpulrejo 01 

KKM Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Belum Tuntas 

 

Setelah didapatkan data mengenai hasil belajar siswa, kemudian penulis 

membuat tabel distribusi frekuensi prasiklus, siklus I, dan siklus II untuk 

mempermudah dalam mempermudah dalam membaca data mengenai hasil belajar 

siswa. Kemudian data mengenai hasil belajar siswa dibuat dalam bentuk diagram 

batang. Setelah itu peneliti membuat tabel ketuntasan belajar siswa untuk 
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menentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas. Untuk lebih memperjelas 

mengenai persentase ketuntasan belajar siswa, peneliti membuat diagram 

lingkaran hasil belajar prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Setelah melakukan pengolahan data terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa, khususnya pada mata pelajaran MATEMATIKA maka penulis melakukan 

analisis hasil belajar siswa dengan teknik deskriptif komparatif, yakni dengan 

membandingkan motivasi siswa dan hasil belajar siswa prasiklus, siklus I, dan 

siklus II.  

Peneliti membuat tabel perbandingan keaktifan siswa prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Untuk mempermudah dalam membaca data, kemudian peneliti 

membuat diagram batang mengenai perbandingan persentase motivasi siswa 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Dari segi hasil belajar, salah satu syarat pembelajaran dikatakan berhasil 

ialah minimal 80% dari 26 siswa mencapai ketuntasan belajar (KKM=65). 

Sedangkan dari segi motivasi siswa, ialah salah satu syarat pembelajaran 

dikatakan berhasil ialah apabila minimal 80% siswa berada pada kategori motivasi 

tinggi dan sangat tinggi. 

 

 

 


