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BAB III 

METODE PENELITIAN 

. 

3.1  Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas 3 SD Negeri Blotongan 02 Salatiga. Peneliti 

merencanakan penelitian pada semester II tahun pelajaran 2013/2014 

 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Blotongan 02 Salatiga.SD Negeri 

Blotongan 02 terletak tidak jauh dari jalan raya dan letaknya berhadapan dengan SD 

Negeri Blotongan 01 Salatiga.Sarana prasarana di SD Negeri Blotongan 02 Salatiga 

sudah cukup lengkap. Prasarana fisik yang dimiliki SD Negeri Blotongan 02 Salatiga 

yaitu 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 ruang kantor kepala sekolah, 1 ruang UKS 

dan 1 ruang komputer. 

 

3.1.2 Waktu penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester II di SD Negeri 

Blotongan 02 Salatiga, tahun ajaran 2013/2014. Penentuan waktu penelitian 

disesuaikan dengan kalender akademik sekolah karena Penelitian Tindakan Kelas 

memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Selain itu juga materi Penelitian Tindakan Kelas disesuaikan dengan KD 

yang akan diajarkan yaitu mengenal pecahan. 

 

3.1.3 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri 

Blotongan 02 Salatiga semester II tahun pelajaran 2013/2014. Karakteristik siswa 

anak kelas 3 ini adalah anak-anak rata-rata berumur 9 -10 tahun dengan jumlah siswa 

30 siswa yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Pekerjaan 

orang tuanya mayoritas wiraswasta.Siswa terkadang kurang mendapat perhatian 
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orang tuanya akibat kesibukan orang tuanya sehingga anak kurang diperhatikan. 

Penelitian ini dilakukan di kelas 3 karena hasil belajar di kelas 3 pada 

matapelajaran matematika masih rendah.Dari data ulangan matematika pada semester 

I tahun 2013 yang tercatat masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar 

pada mata pelajaran matematika.Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya hasil 

belajar mata pelajaran matematika. KKM untuk mata pelajaran matematika di SD 

Negeri Blotongan 02 Salatiga adalah 70, tetapi pada kenyataannya rata-rata nilai 

siswa adalah 65,50 kurang pencapaian sedikit untuk mencapai KKM yang ditentukan 

yaitu 70. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut peneliti menggunakan 

PMRI berbantuan alat peraga. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:61) variable penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

variable yang digunakan ada dua jenis yaitu : 

a Variabel bebas 

Menurut Sugiyono (2010:61) variable bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab dari perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen atau terikat .Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah 

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Dalam 

pembelajaran, pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMRI) akan 

mempengaruhi hasil belajar matematika. 

b Variabel terikat 

Menurut Sugiono (2010:61) variable terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanyaa variabel bebas.Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel terikat adalah hasil belajar matematika. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan peneliti adalah jenis PTK 

kolaboratif. PTK kolaboratif yaitu kerja sama antara peneliti dengan guru kelas, ide 

berasal dari peneliti dan yang melakukan tindakan adalah guru kelas. Penelitian ini 

menggunakan model spiral dari C.Kemmis dan Mc.Taggart. Rencana tindakan yang 

akan dilakukan yaitu PTK melalui 2 siklus. Dalam setiap siklus memiliki 3 tahap 

yakni perencanaan tindakan, implementasi tindakan dan observasi, dan refleksi 

(Hamzah. B. Uno, dkk. 2011:87). Adapun gambar spiralnya ditunjukkan melalui 

gambar 3.1 berikut : 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.1  

PTK Model Spiral dari  C. Kemmis & Mc Taggart 

 

Berdasarkan gambar prosedur pelaksanaan penelitian diatas dapat dijelaskan 

secara rinci berikut ini. 

 

3.4 Rencana Tindakan 

3.4.1 Perencanaan penelitian  

Perencanaan dalam penelitian sebagai berikut. 

a. Persiapan dengan minta ijin kepada Kepala Sekolah dan guru kelas III untuk 

melakukan observasi, wawancara dengan guru, dan mengidentifikasi masalah;  
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b. Pembuatan RPP yang digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan PBM 

Matematika di kelas III; 

c. Menyiapkan media-media kongkrit; 

d. Pembuatan lembar soal, berupa soal pretes dan postes. Soal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa memahami materi sebelum PBM dan sesudah 

PBM dilakukan dengan menggunakan pendekatan PMRI dan  

e. Pembuatan lembar observasi, digunakan untuk mengobservasi/ mengamati KBM 

mata pelajaran Matematika serta keaktifan siswa di dalam kelas. 

 

3.4.2 Tindakan dan observasi  

a. Tindakan  

Tindakan dalam penelitian ini dilakukan dalam 6 kali pertemuan.Enam kali 

pertemuan tersebut terbagi dalam 2 siklus pembelajaran. Siklus 1 ada 3 kali 

pertemuan dan siklus 2 ada 3 kali pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan atau kegiatan belajar mengajar dilakukan sesuai dalam 

RPP. Secara garis besar, pelaksanaan tindakan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1) Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran seperti berdoa, mengecek kehadiran 

siswa, memberikan apersepsi dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Guru menyiapkan pendekatan PMRI. 

3) Guru menjelaskan materi konsep pecahan. 

4) Siswa dikelompokan untuk membentuk kelompok diskusi 

5) Guru membagikan siswa alat peraga berupa dan potongan kertas lipat berbentuk 

lingkaran yang harus potong menjadi beberapa bagian yang sama sesuai 

keinginan kelompok. 

6) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 

7) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

8) Siswa menganalisis bersama-sama dengan guru mengenai hasil diskusi kelompok. 

9) Guru membagikan soal evaluasi individu. 
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Siklus II melakukan langkah yang sama untuk memperbaiki hasil belajar yang 

kurang dalam memenuhi standar KKM yang ditentukan oleh peneliti 

b. Observasi/pengamatan  

Observasi dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung dalam mata 

pelajaran Matematika materi “Pecahan” dengan menggunakan pendekatan PMRI. 

Observasi digunakan untuk mengetahui proses terjadinya suatu kegiatan yang 

diamati. Observasi dilakukan oleh peneliti saat guru kelas 3 melaksanakan 

pembelajaran. 

 

3.4.3 Analisis dan refleksi 

Analisis dan penelitian dilakukan dengan menggunakan hasil tes belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika materi “Pecahan” dengan pendekatan PMRI. Hasil 

tes belajar siswa dari soal pretes dan postes siklus 1 serta postes siklus 2. Hasil tes 

belajar siswa digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar  belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika. 

Analisis juga menggunakan hasil observasi proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan pada siklus 1yaitu berupa aspek aspek yang dinilai disetiap pertemuan. 

Hasil observasi digunakan untuk menganalisis kekurangan dari pelaksanaan 

pembelajaran siklus 1.Dari kekurangan pembelajaran siklus 1 digunakan untuk 

menentukan kegiatan perbaikan pada pembelajaran siklus 2. 

 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

hasil belajar matematika, penilaian menggunakan : 

a Tes 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

tes.Teknik ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar 

pada pelajaran matematika. Teknik ini dilakukan pada akhir kegiatan setiap siklus 
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dengan memberikan beberapa soal tes yang berupa soal isian singkat 

b Observasi 

Obsevasi merupakan kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk 

mengetahui seberapa besar efek tindakan yang telah tercapai. Menurut Sugiyono 

(2013:203) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar.  Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran yang diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga 

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan 

dengan hasil belajar matematika yaitu : 

a Tes 

Dalam pengunpulan data, instrumen yang digunakan peneliti berupa tes.Tes 

bentuk pilihan ganda diuji dan dihitung menggunakan program SPSS untuk 

mengetahui validitas dan reabilitas pada tiap soal. Berikut kisi-kisi soal matematika 

kelas III : 

Tabel 3.1  

Kisi-kisi Soal Matematika  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Item Pada 

Tes 

Jumlah 

Item 

Memahami 

pecahan sederhana 

dan 

penggunaannya 

dalam pemecahan 

masalah 

Menganal 

pecahan 

sederhana 

 

Membuktikan 

pecahan  

 

Esay 

nomer 

1,2,3,4,5 

5 

 

Menuliskan 

lambang 

pecahan  

Esay 

nomer 

6,7,8,9,10 

5 
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b Lembar Observasi atau Pengamatan 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan mengajar guru dan 

kegiatan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi digunakan 

untuk mengetahui hal yang diamati mengenai kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang diajarkan oleh guru. Kisi-kisi instrumen lembar pengamatan yaitu 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

 

Langkah 

Pembelajaran 

Langkah-langkah 

Pembelajaran 

PMRI 

Indikator No 

Pra Pembelajaran  Guru mengecek kesiapan 

ruang, alat, dan media 

pembelajaran 

1.  

Guru memeriksa kesiapan 

siswa 

2.  

Kegiatan Awal Menyampaikan 

tujuan dan 

Guru menyampaikan 

apersepsi yang berkaitan 

3.  

Membaca 

lambing 

pecahan 

Esay 

nomer 

11,12,13  

3 

 

Menyajikan 

nilai pecahan 

dengan 

menggunakan 

berbagai 

bentuk 

gambar 

Esay 

nomer 

14, 15 

2 



34 
 

memotivasi siswa dengan materi 

Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

4.  

Menyampaikan tujuan 

pelajaran 

5.  

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyampaikan atau 

menyajikan materi 

 

Guru mendemonstrasikan 

alat peraga didepan kelas 

sesuai materi yang dibahas 

6.  

Guru menyampaikan materi 

mengenal pecahan 

sederhana 

7.  

Guru memberikan siswa 

contoh soal masalah 

realistik 

8.  

Mengorganisasi 

siswa dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membimbing siswa 

untuk membentuk kelompok 

9.  

Guru memberikan soal 

kepada masing-masing 

kelompok 

10.  

Guru membimbing siswa 

dalam mengerjakan soal 

sesuai pengalaman siswa 

11.  

Guru membimbing siswa 

untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya 

12.  

Guru membimbing siswa 

untuk menanggapi 

presentasi 

13.  

Guru merespon secara 

positif jawaban siswa 

14.  

Guru menanyakan materi 

kepada siswa yang belum 

dimengerti 

15.  

Kegiatan Akhir Membuat 

Kesimpulan 

Guru memberikan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

16.  

Guru dan siswa 

menyimpulkan pelajaran 

17.  

Guru memberikan evaluasi 18.  

Pelaksanaan 

pembelajaran 

 Melaksanakan pembelajaran 

seusai dengan waktu yang 

19.  
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telah dialokasikan 

Menguasai kelas 20.  

Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut 

21.  

Pemanfaatan 

Media / Sumber 

belajar 

 

 

 

 

Menggunakan alat peraga 

secara efektif dan efisien 

22.  

Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan alat peraga 

23.  

Penggunaan 

Bahasa 

 

 

 

 

Menggunakan bahasa lisan 

secara jelas dan lancer 

24.  

Menggunakan bahasa tulis 

yang baik dan benar 

25.  

Menyampaikan pesan 

dengan gaya bahasa yang 

sesuai 

26.  

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Langkah pembelajaran Indikator 

 

No 

 

Pra Pembelajaran Siswa menempati tempat duduknya 

masing-masing 

1.  

Kesiapan menerima pembelajaran 2.  

Kegiatan Awal Menjawab apersepsi dari guru 3.  

 Memperhatikan secara seksama ketika 

dijelaskan tujuan pembelajaran 

4.  

Kegiatan Inti Siswa menyimak demonstrasi alat peraga 

yang dilakukan guru 

5.  

Siswa memperhatikan materi yang 

disampaikan guru 

6.  

Siswa dapat membentuk kelompok 7.  

Siswa bersama dengan teman sebangku 

mengerjakan soal sesuai dengan 

pengalaman mereka 

8.  

Siswa mengerjakan masalah soal dipapan 

tulis 

9.  

Siswa menanggapi jawaban dari 

kelompok lain 

10.  
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Kegiatan Akhir Siswa secara aktif membuat rangkuman 11.  

Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik 12.  

Pelaksanaan Pembelajaran Siswa tertarik terhadap pembelajaran yang 

disajikan dengan PMRI 

13.  

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran 14.  

Siswa bersemangat untuk kerjasama 

dengan kelompok mengerjakan soal 

15.  

Siswa semakin jrlas dan kongkrit saat 

penjelasan materi yang disajikan dengan 

alat peraga dalam pembelajaran 

16.  

Penggunaan Bahasa Siswa menyampaikan pendapat dengan 

gaya bahasa yang sesuai 

17.  

Siswa menggunakan bahasaa tulis yang 

baik dan benar 

18.  

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

Langkah penting yang dilakukan oleh peneliti dalam menetapkan alat 

penilaian kepada siswa adalah menguji kualitas alat penilaian sebelum digunakan 

oleh peneliti.Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Adapun reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran relative 

konsisten jika dikenakan pada suatu objek, Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2009: 351).  

 

3.6.1 Uji Validitas 

Instrumen dikatakan valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Tingkat validitas suatu instrumen dapat diketahui 

dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir instrumen dengan total skor 

setelah dikurangi skor butirnya sendiri(corrected item to total correlation). Untuk 

mengetahui  valid dan tidak validnya suatu item dapat digunakan SPSS 17.0 for 

Windows, suatu item instrument penelitian dianggap valid jika koefisien corrected 

item to total correlation ≥ 0,349. Penetapan koefisien korelasi (r) terdapat didasarkan 

table nilai –nilai r product moment berdasarkan jumlah siswa. Dari table nilai-nilai r 

product moment diperoleh nilai validitas sebesar 0,349 untuk responden berjumlah 
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(N) = 24 dan dengan taraf signifikan sebesar 5% (Sugiyono, 2010:373). Bisa dilihat 

dari tabel berikut : 

 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Siklus I 

 

Kriteria Valid Tidak valid 

No item 

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

10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 22, 27, 

28. 29. 30 

4, 14, 18, 23, 24, 

25, 26 

Jumlah 23 7 

 

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa dari jumlah soal sebanyak 30 terdapat  

23 item  soal yang valid yaitu soal no  1, 2, 3,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 27, 28. 29. 30 sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 7 soal no 4, 

14, 18, 23, 24, 25, 26. Data uji validitas siklus I dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Siklus 2 

 

Kriteria Valid Tidak valid 

No item 

5, 6, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 20. 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 19 

Jumlah 22 8 

 

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa dari jumlah soal sebanyak 30 terdapat 

22 item soal yang valid yaitu soal no  5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  sedangkan soal yang tidak valid ada 8 yaitu  soal no 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 19. Data uji validitas siklus II dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 
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Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat dalam menilai 

apa yang dinilai. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut digunakan akan member 

hasil yang relatif sama (Sudjana, 2009: 16). Analisis reliabilitas suatu tes atau alat 

ukur lain pada umumnya menggunakan tehnik korelasi seperti pada analisis validitas. 

 Croanbach dalam  Mardapi (2007: 42) menjelaskan bahwa keajegan 

instrumen dapat dinyatakan dengan menentukan koefisien alpha (α). Tes dapat 

diterima jika nilai koefisien alpha (α) > 0,7. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan analisis factorial dengan 

konstruk satu faktor untuk setiap perangkat dengan merujuk teori koefisien 

reliabilitas alpha dari Cronbach (Azwar, 2000). Kriteria untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen digunakan pedoman yang dikemukakan oleh George dan 

Mallery (1995) sebagai berikut : 

a  ≤   0,7    :Tidak dapat diterima 

0,7  <  a   ≤   0,8  : Dapat diterima 

0,8 <  a  ≤  0,9  : Reliabilitas bagus 

a   >  0,9   : Reliabilitas memuaskan 

 

Tabel 3.6 

    Data Hasil Uji Realibilitas Siklus I 

 

Bentuk Instrumen Koefiseien Realibilitas Kategore 

Essai 0.901 Realibilitas Memuaskan 

 

Pada tabel 3.6 hasil uji reabilitas soal pada siklus 1 sebesar 0,901 menunjukan 

reabilititas sudah baik. Data uji realibilitas siklus I dapat dilihat pada lampiran 6. 

Untuk hasil uji reabilitas soal pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 3.7 

Data Hasil Uji Realibilitas Siklus II 

 

Bentuk Instrumen Koefiseien Realibilitas Kategore 
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Essai 0.887 Realibilitas Bagus 

 

Pada tabel 3.7 hasil uji reabilitas soal pada siklus II sebesar 0,901 menunjukan 

reabilititas sudah baik. Data uji realibilitas siklus II dapat dilihat pada lampiran 6. 

3.7  Taraf Kesukaran 

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index) (Arikunto, 2013:223). Besarnya indeks kesukaran antara 

0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu 

sukar dan sebaliknya indeks kesukaran 1,0 menunjukan bahwa soal terlalu mudah. 

Dalam istilah evaluasi indeks kesukaran diberi simbol P (p besar), singkatan 

dari kata “proporsi”. Dengan demikian maka soal dengan P=0,70 lebih mudah jika 

dibandingkan dengan P=0,20 dan juga sebaliknya. Semakin mudah soal itu maka 

semakin besar pula indeks keuskarannya dan juga sebaliknya semakin sukar soal 

maka semakin kecil indeks kesukarannya. 

Rumus mencari indeks kesukaran (P) adalah: 

P =
 

  
 

Dimana: 

P = Indek kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran dapat di klasifikaskan sebagai berikut: 

1) Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

2) Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

3) Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal muda 

Uji tingkat kesukaran dilakukan setelah instrumen dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas diambil 30 butir soal pilihan ganda pada siklus 1 dansiklus 2. Hasil 
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analisis tingkat kesukaran item soal yang diujikan pada siswa kelas 3 SD Negeri 

Blotongan 02 dengan jumlah keseluruhan responden 30 siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Siklus I 

 

No Indeks Interpretasi Nomor Item Jumlah 

1 0,00 – 0,30 Sukar 16 1 

2 0,31 – 0,70 Sedang 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 

27, 28. 29. 30 

20 

3 0,71 – 1,00 Mudah 5, 21 2 

Total 23 

 

Dari data pada tabel 3.9 dapat dijabarkan bahwa untuk tingkat kesukaran soal 

pilihan ganda kategori sukar sebanyak 1 soal, kategori sedang 20 soal, dan kategori 

mudah 2 soal. 

Tabel 3.9 

Hasil Analisa Tingkat Kesukaran Soal Siklus II 

 

No Indeks Interpretasi Nomor Item Jumlah 

1 0,00 – 0,30 Sukar 15, 22 2 

2 0,31 – 0,70 Sedang 
6, 11, 13, 16, 17, 21, 26, 

27 
8 

3 
0,71 – 1,00 

Mudah 5, 10, 14, 18, 20, 23, 24, 

25, 28, 29, 30 

11 

Total 21 

 

Dari data pada tabel 3.10 dapat dijabarkan bahwa untuk tingkat kesukaran 

soal pilihan ganda kategori sukar sebanyak 2 soal, kategori sedang sebanyak 17 soal, 

dan untuk kategori mudah sebanyak 2 soal. 

 

3.8 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dari penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 3 SD 

Negeri Blotongan 02 dengan menggunakan pendekatan PMRI  pada pembelajaran 

matemaatika meliputi indikator proses dan hasil dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Indikator Proses  

Indikator proses merupakan indikator keberhasilan dari tindakan yang 

dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam penerapan pendekatan PMRI berbantuan 

alat peraga pada pembelajaran matematika. Aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI berbantuan alat 

peraaga dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan secara signifikan 

minimal dengan kualifikasi B (Baik)           . 

b.  Indikator Hasil  

 Indikator keberhasilan dalam penelitian ini terdiri dari satu aspek yaitu hasil 

belajar matematika. Penerapan pendekatan PMRI berbantuan alat peraga dikatakan 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika apabila siswa mengalami ketuntasan 

belajar individual dengan perolehan hasil belajar matematika  ≥ 70 atau mengalami 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 80% dari 30 siswa. 

 

 

3.9 Analisis Data 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan nilai pretes dengan KKM 70 dan nilai postes 

setelah proses pembelajaran Matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI 

dengan KKM 70. Nilai postes diperoleh dari siklus 1 dan siklus 2. 

 

 


