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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ledok 04 Desa Ringinanom 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif yaitu kerjasama antara 

peneliti dan guru matematika kelas 4. Subjek dari penelitian tindakan kelas ini 

adalah siswa kelas 4 sejumlah 12 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 2 

siswa perempuan. Karakteristik siswa kelas 4 yang berumur sekitar 10 tahun 

menuju tahap berpikir konkret/nyata. 

Kondisi sosial ekonomi orangtua/wali sangat beragam. Sebagian besar 

orangtua siswa berprofesi sebagai wiraswasta. Atas kesibukan orang tuanya, siswa 

kurang memperoleh perhatian dalam hal belajar. Sehingga dalam hal ini 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar siswa khususnya dalam mata 

pelajaran matematika yang masih rendah. Selain itu, kondisi kelas juga 

dipengaruhi oleh beberapa siswa yang menjadi pemicu keributan di dalam kelas. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian tindakan kelas ini terdapat tiga variabel yaitu variabel 

pembelajaran matematika realistik, minat belajar dan hasil belajar. Adapun 

rinciannya dijelaskan berikut ini. 

1) Pembelajaran Matematika Realistik merupakan variabel independen atau 

variabel bebas dalam penelitian ini. Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) adalah pembelajaran yang menggunakan masalah realistik atau konsep 

dunia nyata sehingga memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh 

pengalaman yang berguna dan berkaitan kehidupan sehari-hari. Selain itu 

siswa juga dapat menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri 

tentang konsep-konsep matematika yang dipelajari. Keberhasilan penerapan 
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pembelajaran matematika realistik dapat diukur menggunakan lembar 

observasi guru dan siswa. 

2) Minat belajar dan hasil belajar merupakan variabel dependen atau variabel 

terikat dalam penelitian ini. 

a) Minat belajar adalah perilaku seseorang yang cenderung mau melakukan 

suatu kegiatan belajar yang diinginkan atau digemari sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang tercantum dalam KTSP. Kegiatan belajar yang 

dilakukan misalnya: berdiskusi, membaca, mengamati, mendengarkan, 

mencoba sesuatu sendiri, dsb. Indikator minat yang digunakan sebagai 

acuan penelitian ini adalah indikator-indikator minat sebagaimana 

diuraikan yaitu meliputi perilaku siswa sebelum menerima pelajaran, 

selama kegiatan pembelajaran matematika berlangsung, dan perilaku siswa 

dalam belajar dan menerima tugas. Minat belajar siswa dapat diukur 

dengan menggunakan lembar angket.  

b) Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dari kegiatan atau proses 

belajar yang telah dilakukannya. Dalam penelitian ini hasil belajar yang 

digunakan hasil dapat diperoleh dari skor evaluasi pada akhir 

pembelajaran. Hasil belajar matematika diukur menggunakan tes formatif. 

 

3.3 Rencana Tindakan   

Penelitian ini direncanakan dengan menggunakan model Kemmis & Mc 

Taggart dalam Arikunto (2010:137) yang menggambarkan adanya empat langkah, 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Rincian prosedur 

tindakan dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1 Model Penelitian Tindakan oleh Kemmis & Mc Taggart 
 

Berdasarkan gambar 1, penelitian akan dilaksanakan melalui beberapa 

siklus sampai proses belajar dan hasil belajar mencapai indikator kinerja yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti 

menyusun suatu perencanaan mengenai apa saja yang akan dilaksanakan dan 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Setelah perencanaan akan 

dilaksanakan tindakan dengan suatu pengamatan tentang jalannya tindakan dalam 

pembelajaran. Setelah tindakan akan dilaksanakan refleksi berdasarkan hasil 

pengamatan. Hasil refleksi untuk menemukan kelemahan dan kekurangan yang 

ditemukan pada tindakan Siklus I kemudian akan dilaksanakan dan diperbaiki 

pada Siklus berikutnya. 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

? 
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Berdasarkan Pembelajaran Matematika Relaistik (PMR) maka kegiatan 

setiap siklus dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyamakan persepsi antara peneliti dengan guru tentang pembelajaran 

matematika realistik yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Peneliti bersama dengan guru menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang akan dilaksanakan pada proses 

pembelajarandengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menyatakan kegiatan pembelajaran yang akan diberikan, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. 

b) Menyatakan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian hasil 

belajar. 

c) Menyusun RPP yang disesuaikan dengan tahapan pembelajaran 

matematika realistik. 

d) Membuat pedoman observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran. 

e) Menyusun lembar angket minat belajar siswa terhadap pelajaran 

matematika untuk mengetahui minat siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

f) Menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi kegiatan proses 

belajar menggunakanpembelajaran matematika realistik. 

g) Menyusun soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

h) Merencanakan dan melaksanakan diskusi dengan kolaborator untuk 

melihat perkembangan aktivitas siswa dan guru selama kegiatan 

belajar-mengajar berlangsung. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

 Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan 

tindakan pada tiap siklusnya terdiri dari 3 pertemuan. Adapun gambaran 

pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

a) Membuka pelajaran dengan mengucap salam dan berdoa. 

b) Mempersiapkan media pembelajaran dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

c) Memberikan apersepsi tentang materi pelajaran sebelumnya. 

d) Guru memberikan permasalahan kontekstual. 

e) Siswa diminta memahami permasalahan kontekstual yang telah 

diberikan.  

f) Guru menjelaskan masalah kontekstual apabila ada siswa yang belum 

paham dengan masalah yang diberikan. 

g) Siswa menyelesaikan masalah kontesktual secara kelompok dengan 

cara mereka sendiri. 

h) Siswa dalam kelompok menampilkan hasil kerjanya kepada semua 

anggota kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan. 

i) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi. 

j) Melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. 

k) Memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang 

menyelesaikan masalah dengan baik. 

l) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. (pada pertemuan 

terakhir). 

m) Siswa mengisi lembar angket minat belajar siswa. (pada pertemuan 

terakhir) 

3. Tahap Observasi/Pengamatan 

Tahap ini dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Peneliti 

berkolaborasi dengan guru matematika untuk melakukan observasi. Observer 

mengamati jalannya pembelajaran untuk menilai kemampuan guru dalam 

mengelola kelas serta aktivitas siswa dalam pembelajaran. Observer melakukan 
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pengamatan terhadap proses pelaksanaan tindakan dengan mengisi lembar 

observasi siswa dan guru. 

4. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan 

hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan 

analisis terhadap temuan-temuan yang berupa hambatan, kekurangan atau 

kelemahan yang diperoleh selama pelaksanaan siklus pertama sebagai masukan 

untuk siklus berikutnya. Berdasarkan data yang telah dianalisis tersebut maka 

peneliti memikirkan, merenungkan, apakah semua kegiatan yang telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 

Untuk siklus berikutnya, kegiatan pembelajaran dilakukan sama seperti 

pada Siklus I. Namun terdapat tambahan kegiatan yang merupakan 

penyempurnaan dari kekurangan pada Siklus I. Adapun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan 

guru dan siswa dalam menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

Observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan penilaian melalui pengisian 

lembar observasi aktivitas siswa dan kegiatan mengajar guru pada setiap 

pertemuan.  

b) Angket 

Teknik angket digunakan untuk mengukur tingkat minat belajar siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). 

c) Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 
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3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

a) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

selama proses pembelajaran menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) yang berlangsung sampai akhir pembelajaran. Pengisian lembar observasi 

ini dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom jawaban sesuai hasil yang 

diamati observer terhadap aktivitas guru dan siswa pada setiap pertemuan. 

Adapun kisi-kisi lembar observasi guru dan siswa sebagai berikut. 

 

Tabel 2 
Kisi – Kisi Lembar Observasi Guru 

 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 
1. Persiapan a. Mempersiapkan media 

b. Memberikan apersepsi 
dan tujuanpembelajaran 

1 
2,3 

1 
2 

2. Melakukan 
kegiatan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
model PMR 

a. Memberikan masalah 
riil/kontekstual 

b. Memberikan kesempatan 
untuk menyelesaikan 
sesuai cara mereka 
sendiri 

c. Memfasilitasi diskusi 
dan menyediakan waktu. 

d. Membimbing membuat 
kesimpulan 

4,5,6 
 

7,8,9 
 
 
 

10,11,12,13,14 
 

15,16,17 

3 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
3 

3. Melakukan 
kegiatan 
penutup 

a. Tindak lanjut 18,19,20 3 

TOTAL 20 
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Tabel 3 
Kisi – Kisi Lembar Observasi Siswa 

 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 
1. Persiapan a. Siap menerima pelajaran 1,2,3,4 4 
2. Melakukan 

kegiatan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
model PMR 

a. Menyelesaikan 
permasalahan 

b. Melakukan diskusi dan 
membandingkan jawaban 
dari soal dalam 
kelompok atau kelas 

c. Membuat simpulan 

5,6,7,8 
 

9,10,11,12 
 
 
 
 

13 

4 
 
4 
 
 
 
 
1 

3. Melakukan 
kegiatan 
penutup 

a. Membuat rangkuman 
b. Melakukan refleksi 

14 
15 

1 
1 

TOTAL 15 
 

b) Lembar Angket 

Lembar angket dalam penelitian ini berisi beberapa butir pernyataan 

dengan menggunakan Skala Likert yang mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif berupa kata-kata antara lain:sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. Skor untuk butir pernyataan yang sifatnya positif 

yaitu sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju 

(1).Sebaliknya untuk pernyataan yang bersifat negatif yaitu sangat setuju (1), 

setuju (2), tidak setuju (3), sangat tidak setuju (4).  

Penentuan kategori hasil pengukuran minat belajar siswa mata pelajaran 

matematika pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4 

Kategori Minat Belajar 
 

 

Adopsi dari  Wardani, dkk. (2012:214) 

 

Berikut Kisi – Kisi Lembar Angket Minat Belajar: 

 

Tabel 5 
Kisi – Kisi Lembar Angket Minat Belajar 
 

No Aspek Indikator No.item Jumlah 
1. Perilaku siswa 

sebelum menerima 
pelajaran 
matematika 

a. Kesiapan menerima 
pelajaran matematika 

b. Kesungguhan 
mengikuti pelajaran 
matematika 

1,2,17,18 
 

3,4,19,20,21 
,25,26,27,32 

4 
 

9 

2. Perilaku siswa 
selama kegiatan 
pembelajaran 
matematika 
berlangsung 

a. Memperhatikan 
proses pembelajaran 

b. Memperhatikan 
pertanyaan dan 
jawaban dari guru 

5,6,7,8,22,23
,24,30,31 

9,10,28,29, 
33,34 

9 
 

6 
 

 
3. Perilaku siswa 

dalam belajar dan 
menerima tugas 

a. Ketertarikan 
mengerjakan tugas 
matematika 

b. Antusias belajar atau 
mengulang pelajaran 
di rumah 

11,12,13,14,
35,36,37,38 

 
15,16,39,40 

8 
 
 

4 

TOTAL 40 
 

 

 

No Skor Kategori Minat Belajar 

1 Lebih besar dari 80 Sangat Tinggi 

2 70 sampai 79 Tinggi 

3 50 sampai 69 Rendah 

4 Kurang dari 50 Sangat rendah 
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c) Butir Soal Tes 

Instrumen butir soal tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran dan sebagai 

pembanding peningkatan hasil belajar antar siklus. Soal tes ini berbentuk pilihan 

ganda yang diberikan pada akhir kegiatan pembelajaran tiap siklus. Dalam 

penelitian ini telah dilaksanakan sampai siklus II. Adapun kisi-kisi soal pretes, 

postes Siklus I, dan postes Siklus II sebagai berikut. 

 

Tabel 6 
Kisi – Kisi Soal Pretes Matematika 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator No.Item Jumlah 

6. 
Menggunakan 
pecahan 
dalam 
pemecahan 
masalah. 
 

6.2Menyederhana
kan berbagai 
bentuk pecahan. 
 

 Mencari 
pecahan yang 
senilai. 

 Menunjukkan 
bentuk 
sederhana 
berbagai 
pecahan. 

 Mengidentifika
si gambar 
penyederhanaa
n berbagai 
bentuk 
pecahan. 

1,5,11,12,17,1
8,19,21,24,28 

 
2,6,7,10,13,15,

22,25,26,29 
 

 
3,4,8,9,14,16,2

0,23,27,30 

10 
 

10 
 
 
 

10 

Total 30 
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Tabel 7 
Kisi – Kisi Soal Postes Matematika Siklus I 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator No.Item Jumlah 

6. 
Menggunakan 
pecahan 
dalam 
pemecahan 
masalah 
 

6.3 
Menjumlahkan 
pecahan  
 

 Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
tentang 
penjumlahan 
pecahan 

 Mengidentifikasi 
gambar tentang 
penjumlahan 
pecahan 

 Menghitung 
hasil 
penjumlahan 
pecahan 

6,11,15,19, 
20,21,22, 
23,24,25 

 
 
 

5,8,10,14, 
18,26,27, 
28,29,30 

 
1,2,3,4,7, 
9,12,13, 

16,17 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
10 

Total 30 
 

Tabel 8 
Kisi – Kisi Soal Postes Matematika Siklus II 

 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar Indikator No.Item Jumlah 

6. 
Menggunakan 
pecahan dalam 
pemecahan 
masalah 
 

6.4 
Mengurangkan 
pecahan  
 

 Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
tentang 
pengurangan 
pecahan 

 Mengidentifikasi 
gambar tentang 
pengurangan 
pecahan 

 Menghitung 
hasil 
pengurangan 
pecahan 

12,13,14,15, 
16,26,27,28, 

29,30 
 

 
 

7,8,9,10,11, 
21,22,23,24, 

25 
 

1,2,3,4,5,6, 
17,18,19,20 

10 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 

10 

Total 30 
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Uji instrumen berupa lembar angket dan butir soal tes diujicobakan pada 

responden yang bukan subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 

Gendongan 02 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berjumlah 32 siswa. 

Kemudian dihitung menggunakan program SPSS 16.0 untuk mengukur tingkat 

validitas dan reliabilitas instrumen.  

1) Uji Validitas 

Validitas instrumen digunakan untuk mengukur suatu item tertentu valid 

atau tidak. Pengujian menggunakan pedoman dari Azwar dalam Priyatno 

(2010:95) dengan uji dua sisi dan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikansi terhadap skor total (dinyatakan valid) 

b) Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka intrumen atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikansi terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid) 

Hasil uji validitas dengan jumlah siswa (N) sebanyak 32 siswa , maka 

instrumen dikatakan valid jika nilai r hitung (corrected item to total correlation) 

>0,349. Hasil uji coba lembar angket, diperoleh 29 item memiliki corrected item 

to total correlation >0,349 dan 11 item corrected item to total correlation <0,349. 

Artinya 29 item lembar angket minat belajar dinyatakan valid dan 11 item tidak 

valid (8,11,18,19,21,22,24,25,33,36,37). Selain instrumen lembar angket, butir 

soal tes juga diuji validitasnya. Hasil uji coba soal pretes, diperoleh 24 item 

memiliki corrected item to total correlation >0,349 dan 6 item corrected item to 

total correlation <0,349. Artinya 24 item soal pretes dinyatakan valid dan 6 item 

tidak valid (4,7,10,18,23,29). Hasil uji coba soal postes siklus I, diperoleh 23 item 

memiliki corrected item to total correlation >0,349 dan 7 item corrected item to 

total correlation <0,349. Artinya 23 item  soal postes siklus I dinyatakan valid 

dan 7 item tidak valid (13,14,15,20,22,24,30). Sedangkan hasil uji coba soal 

postes siklus II, diperoleh 21 item memiliki corrected item to total correlation 

>0,349 dan 9 item corrected item to total correlation <0,349. Artinya 21 item soal 
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postes siklus II dinyatakan valid dan 9 item tidak valid (2,6,10,13,18,20,22,26,27). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui tingkat keajegan 

instrumen dari variabel yang akan diukur. Pengukuran reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan pedoman dari Sekaran dalam Priyatno 

(2010:98) yaitu reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 

Hasil uji reliabilitas lembar angket dari 29 item yang valid diperoleh 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,914, hal ini menyatakan bahwa tingkat reliabilitas 

baik. Hasil uji reliabilitas soal pretes dari 24 item yang valid diperoleh Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,907, hal ini menyatakan bahwa tingkat reliabilitas baik. Hasil uji 

reliabiltas soal postes siklus I dari 23 item yang valid diperoleh Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,894, hal ini menyatakan bahwa tingkat reliabilitas baik. Sedangkan hasil 

uji postes siklus II dari 21 item yang valid diperoleh Cronbach’s Alpha sebesar 

0,900 hal ini menyatakan bahwa tingkat reliabilitas baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

3) Uji Tingkat Kesukaran 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di 

samping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 

soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat 

kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam 

menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Persoalan yang 

penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan 

proporsi dab criteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar.  

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah 

dengan menggunakan rumus (Sudjana 2011:135) sebagai berikut: 

I = 
ே
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Keterangan: 

I = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = Jumlah siswa 

Kriteria indeks kesulitan soal sebagai berikut: 

0 - 0,30 = soal kategori sukar 

0,31- 0,70 = soal kategori sedang 

0,71- 1.00 = soal kategori mudah 

Dalam penelitian ini hanya 20 item yang digunakan sebagai butir soal tes. 

Dari 24 item soal pretes yang valid dan reliabel, dipilih 20 item dengan tingkat 

kesukaran yaitu 4 item sukar (3,10,16,17) , 9 item sedang 

(2,4,7,9,11,14,15,19,20), dan 7 item mudah (1,5,6,8,12,13,18). Dari 23 item soal 

postes siklus I yang valid dan reliabel, dipilih 20 item dengan tingkat kesukaran 

yaitu 4 item sukar (10,12,18,19), 10 item sedang (3,4,5,7,8,11,13,14,15,16), dan 6 

item mudah (1,2,6,9,17,20). Dari 21 item soal postes siklus II yang valid dan 

reliabel, dipilih 20 item dengan tingkat kesukaran yaitu 3 item sukar (4,8,18), 10 

item sedang (2,5,6,10,11,12,13,16,17,20), dan 7 item mudah (1,3,7,9,14,15,19). 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Untuk menentukan keberhasilan dalam penelitian ditentukan indikator 

kinerja  

1) Indikator Proses 

Indikator proses dalam penelitian ini merupakan indikator ketercapaian 

dalam proses pembelajaran kegiatan guru dan siswa terhadap penerapan 

pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik ini tercapai 

jika berada pada kategori baik. Kategori baik dinyatakan apabila guru dan siswa 

melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

matematika realistik dan tidak ada catatan berupa masukan atau perbaikan dari 

observer. 
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2) Indikator Hasil 

Indikator hasil dalam penelitian ini dilihat dari dua aspek yaitu minat 

belajar dan hasil belajar. Secara rinci dapat dirumuskan berikut ini. 

a) Minat belajar 

Penelitian berhasil jika 75% dari jumlah siswa memiliki kategori minat 

tinggi dan sangat tinggi (dalam interval 70<x<100, dimana x adalah skor 

total minat belajar siswa). 

b) Hasil belajar 

Penelitian ini berhasil jika 75% dari jumlah siswa mencapai ketuntasan 

belajar dengan KKM= 65. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data 

hasil lembar observasi guru dan siswa dalam pembelajaran matematika realistik 

dengan cara reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan 

analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data hasil lembar angket minat 

belajar dan hasil belajar matematika dengan cara mengumpulkan data, menyajikan 

data, mengolah data, interpretasi data, dan membuat simpulan. Setelah itu, hasil 

pengolahan data dianalisis dengan deskriptif komparatif yaitu dengan 

membandingkan kondisi antar siklus. Dari hasil deskriptif komparatif tersebut 

dapat dilihat peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

siswa, peningkatan minat belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika. 

 


