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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah

Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar yang berjumlah

23 orang siswa, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penerapan

model pembelajaran matematika realistik dengan pendekatan empiristik

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel III.1
PROSES PENELITIAN

No Kegiatan Waktu

1 Pengajuan sinopsis 18 Juni 2011

2 Proses pembuatan proposal November – Januari 2013

3 Seminar proposal Februari 2013

4 Perbaikan proposal Maret 2013

5 Penelitian ke SMP
Muhammadiyah Kuok

01 s/d 29 September 2013

6 Penenulisan Skripsi 29 September s/d selesai
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2. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMP Muhammadiyah

Kuok untuk mata pelajaran matematika, yang beralamat Jl. Mahmud

Marzuki II No. 360 Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten

Kampar.

C. Rencana Penelitian

1. Setting Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten

Kampar pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014.

b. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK),

yaitu melakukan suatu tindakan atau usaha dalam proses pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran matematika realistik

dengan pendekatan emperistik untuk meningkatkan pemahaman

konsep siswa dalam proses pembelajaran matematika.

Tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah untuk

memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran dalam kelas

dengan cara melakukan tindakan tertentu yang dapat memperbaiki pola

pembelajaran dalam kelas yang semula kurang tepat terhadap konsep

yang akan diajarkan kepada siswa. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini

dilaksanakan melalui tiga siklus dengan kata lain siklus dapat

diberhentikan apabila siswa sudah mencapai ketuntasan belajar, yaitu
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6,5 dengan 80 persen siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar.

Menurut Kemmis dan Carr yang dikutip oleh Igak Wardani,

penelitian tindakan kelas dilakukan melalui proses yang dinamis dan

komplementari yang terdiri dari empat “Momentum” essensial, yaitu :

perencanaan, implementasi, observasi, dan refleksi yang merupakan

empat aspek pokok dalam PTK (Siklus PTK).1

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah:

a) Perencanaan

Perencanaan adalah rencana tindakan yang secara kritis

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi, yang disusun

berdasarkan hasil pengamatan awal yang reflektif.

b) Implementasi

Implementasi tindakan merupakan tindakan perencanaan

yang telah dibuat sebelumnya, dimana pelaksana PTK adalah guru

kelas yang berkolaborasi dengan pihak lain (peneliti).

c) Observasi

Observasi berarti pengamatan dengan tujuan untuk

memperoleh data yang valid, serta menjawab permasalahan sesuai

dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

d) Refleksi

Refleksi merupakan suatu kegiatan untuk melihat sejauh

mana keberhasilan dari perencanaan telah berjalan.

1 Igak Wardani, Dkk. Penelitian Tindakan Kelas. ( Jakarta: Universitas Terbuka.
2007).  h. 13
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c. Rencana Tindakan

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti akan melakukan beberapa

kali tindakan, tiap kali pertemuan akan dilihat hasil perkembangan siswa

dalam aspek pemahaman konsep matematika siswa. Untuk melihat lebih

jelas perkembangan siswa, peneliti menggunakan siklus dalam tiap

pertemuan. Siklus dianggap selesai setelah target yang telah ditentukan

tercapai, yakni sesuai dengan standar KKM dan ketuntasan belajar siswa

sebanyak ≥80 % siswa.

1. Perencanaan

a. Guru menentukan pokok bahasan yang akan dipelajari, yaitu

tentang Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

c. Lembar kerja siswa (LKS)

d. Menyiapkan sumber belajar

e. Menyiapkan media belajar

f. Mengembangkan format observasi pembelajaran

2. Implementasi

a. Guru mendemonstrasikan materi secara garis besar.

b. Guru memberikan gambaran dari suatu permasalahan kepada siswa

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

c. Guru meminta siswa untuk berpikir sendiri-sendiri untuk

memecahkan masalah yang diberikan guru kepada siswa.

d. Guru memberikan jawaban dari permasalahan yang diberikan
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kepada siswa

e. Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) kepada masing-

masing siswa

f. Guru meninjau cara kerja siswa dalam mengerjkan lembar kerja

siswa yang sudah diberikan

g. Guru meminta beberapa orang siswa untuk mempresentasikan hasil

kerja mereka ke depan kelas

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran

yang sedang berlangsung di kelas, dimana jumlah siswa di dalam kelas

tersebut adalah 32 orang siswa. Dalam hal ini yang menjadi observer

adalah peneliti dan guru mata pelajaran matematika di sekolah tempat

penelitian. Peneliti mengobserver dengan ketentuan untuk mencari

permasalahan terhadap proses pembelajaran.

4. Refleksi

Data yang diperoleh dari observer dan tes belajar akan

dianalisis dan hasilnya akan dijadikan bahan kajian pada kegiatan

refleksi. Pada kegiatan refleksi akan ada beberapa pertanyaan yang

dijadikan sebagai patokan keberhasilan siswa dalam proses

pembelajaran dengan mengunakan metode yang diteli oleh peneliti,

misalnya apakah hasil belajar siswa sudah menunjukkan ketuntasan

belajar siswa berdasarkan KKM?, bagaimana respon siswa terhadap

pembelajaran yang berlangsung?
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Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan

yang terjadi dalam proses pembelajaran pada siklus I. jika dalam

siklus I terdapat kekurangan yang menyebabkan pemahaman konsep

matematika siswa belum meningkat, maka dilanjutkan pada siklus II

untuk melakukan perbaikan, dan seterusnya dengan langkah yang

sama sampai siklus berhasil, yaitu sesuai dengan terget yang

diinginkan, jika siklus sudah berhasil, maka siklus dihentikan.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti untuk

mengetahui pemahaman konsep matematika siswa adalah data kualitatif,

yaitu data mengenai hasil belajar siswa sesudah dan sebelum tindakan dan

data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh pada saat berlangsungnya

observasi dan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi

matematika SMP Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang Barat

Kabupaten Kampar.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik observasi, digunakan untuk mengamati aktifitas guru dan siswa

pada saat pembelajaran. Menggunakan lembar observasi untuk

mengukur aktifitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran

matematika.

b. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data-data yang terkait

terhadap hasil belajar pemahaman konsep matematika.
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c. Tes hasil belajar, digunakan untuk mengetahui ukuran kemampuan

pemahaman konsep matematika siswa. Soal yang diberikan berupa

essay.

E. Indikator Keberhasilan Dan Pemahaman Konsep

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan penelitian ini adalah

tingginya hasil belajar matematika siswa, baik secara individual maupun secara

klasikal dengan nilai yang diperoleh sama atau mengalami peningkatan dari

standar KKM, yaitu 65.

Adapun yang menjadi indikator pemahaman konsep yang digunakan

dalam penelitian adalah:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.

2. Mengaplikasikan objek–objek menurut sifat–sifat tertentu (sesuai

dengan konsepnya).

3. Memberi contoh dan mencontohkan dari konsep.

4. Menyajikan pemahaman konsep dalam berbagai bentuk reprentasi

matematika.

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau aperasi

tertentu.

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik analisis

statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar matematika

siswa, baik secara individual maupun klasikal.

a. Ketuntasan Individu

Keterangan:

S = Ketuntasan belajar secara individu

R = Skor yang diperoleh siswa

N = Skor maksimal dari tes

Ketuntasan individual akan tercapai jika ≥ 65

b. Ketuntasan klasikal dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

PK = Persentase ketuntasan klasikal

JT = Jumlah siswa yang tuntas

JS = Jumlah seluruh siswa.2

2 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2006), h. 112
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a. Tim Peneliti dan Tugasnya

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai observer disaat

pembelajaran sedang berlangsung, sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana

tindakan adalah guru bidang studi matematika. Tugas dari observer adalah

melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa disaat proses

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah

yang sedang dihadapi oleh siswa.

Tabel III.2
Pembagian Tugas Penelitian Tindakan Kelas

No Nama Tugas

1 Guru Pelaksana

a. Melaksanakan proses
belajar mengajar di kelas

b. Refleksi hasil siklus PTK
c. Memeriksa Kehadiran

siswa

2 Observer

a. Menyusun RPP
b. Menyusun lembar

observasi
c. Refleksi hasil siklus PTK
d. Melaksanakan observasi

saat proses belajar
mengajar berlangsung


