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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Fungsi 

penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta 

memberikan alternatif bagi kemungkinan pemecahan masalah. Seorang peneliti harus 

dapat  menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan guna mencapai 

tujuan penelitian. 

Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran realistik pada tingkat Sekolah 

Dasar (SD). Adapun metode pembuatan ini mencakup: a) pendekatan dan jenis 

penelitian; b) kehadiran peneliti; c) tempat dan waktu penelitian; d) sumber data; e) 

instrumen penelitian; f) prosedur penelitian; g) analisis data; dan h) pengecekan 

keabsahan data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang diarahkan 

untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, tes, dan 

wawancara. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaian antara data yang 

diteliti dengan karakteristik pendekatan kualitatif.  

Karakteristik pendekatan kualitatif menurut Sukmadinata (2011 : 73) yaitu 

teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya, 

mengungkapkan data secara menyeluruh dan detail dari para informan, 

mendeskripsikan wawancara dengan pertanyaan berdasarkan pengalaman di 
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lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan hasil 

tes. Data-data tersebut dianalisis dan digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran 

matematika dengan menggunakan kriteria ideal yang telah ditetapkan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif (descriptive research). Penelitian deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, khususnya digunakan untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran realistik, aktivitas peserta didik dan tingkat 

pencapaian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika pada materi 

luas bangun datar. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen dan pengumpul data. Sejalan 

dengan salah satu ciri penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data dilakukan 

sendiri oleh peneliti, oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sangat 

diperlukan. Peran peneliti tersebut harus dijelaskan apakah partisipan penuh atau 

pengamat partisipan, maka dari itu kehadirannya perlu diketahui oleh informan. 

Kehadiran peneliti pada penelitian ini sebagai pengumpul data. Peneliti terlibat 

langsung dalam penelitian dimulai dari perencanaan, pengumpulan data sampai 

dengan analisis data yang diperoleh di lapangan. Tahapan dalam pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan untuk 

memperoleh pemecahan masalah penelitian. Beberapa macam tempat penelitian, 

tergantung bidang ilmu yang melatar belakangi studi tersebut. Penelitian pada bidang 
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ilmu pendidikan dapat berupa kelas, sekolah, atau lembaga pendidikan dalam satu 

kawasan. 

Lokasi penelitian bertempat di SDN Tulusrejo 2 Kota Malang pada kelas IV 

semester genap tahun ajaran 2016-2017 dengan jumlah peserta didik 35 anak. 

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di SDN Tulusrejo 2 pada pembelajaran 

matematika telah menggunakan pembelajaran realistik. Penelitian ini menerapkan 

pembelajaran tersebut pada materi luas bangun datar. Penelitian dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2016-2017, dengan 4 kali tatap muka dimulai pada 

bulan maret 2017 dan berakhir pada bulan april 2017. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek diperolehnya data. Subjek bisa 

berupa orang, tempat, atau simbol. Sumber dalam penelitian dapat terbagi menjadi 2, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wali kelas IV di SDN 

Tulusrejo 2 Kota Malang. 

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Selain itu juga dapat dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Penelitian ini menggunakan dokumentasi 

pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Sumber data tersebut 

digunakan untuk memperkuat data agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi 

valid. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian, oleh karena itu, 

instrumen harus dibuat sebaik-baiknya. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus 

benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data 

empiris sebagai mana adanya. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus 

dipersiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa panduan wawancara, lembar 

observasi kegiatan guru dan lembar observasi peserta didik. 

1) Panduan Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil 

(Sugiyono, 2015 : 317). Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur, yang telah disusun secara 

lengkap dan sistematis pada pedoman wawancara. Pertanyaan tersebut ditujukan 

kepada wali kelas IV untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan serta hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik. 

2) Lembar Observasi Kegiatan Guru dan Peserta Didik 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasioanal 

mengenai berbagai fenomena baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi dalam penelitian ini berupa 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran 

matematika dengan pendekatan pembelajaran realistik. Instrumen untuk 
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pelaksanaan pembelajaran yang digunakan adalah format observasi terhadap 

kegiatan guru dan keterlibatan peserta didik selama kegiatan pembelajaran 

matematika pada materi luas bangun datar dengan menggunakan pembelajaran 

realistik. Berikut terdapat beberapa kriteria aspek aktivitas guru dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran realistik. 

Tabel 3.1 Aspek Aktivitas Guru 

Tahap Aspek Indikator 

Tahap 

awal 

Apresiasi a) Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam sebelum 

memulai aktivitas di dalam kelas. 

b) Melakukan tanya jawab 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

Tahap Inti  Penyampaian 

informasi, 

pengamatan dan 

pembimbingan 

a) Menyampaikan materi secara garis besar sesuai dengan 

kompetensi dasar dan  indikator yang akan dicapai. 

b) Membentuk kelompok secara heterogen. 

c) Memberikan bahan materi dan lembar kerja peserta didik 

(LKPD) untuk dikerjakan/didiskusikan oleh masing-

masing individu. 

d) Memberikam bimbingan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan. 

e) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaanya. 

f) Mengkondisikan peserta didik sehingga pembelajaran 

berjalan tertib dan menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

 

Tahap 

Akhir 

Pengevaluasian 

hasil belajar 

a) Membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

b) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

 menanyakan materi yang belum dipahami. 

c) Melakukan evaluasi dengan memberikan soal-soal latihan. 

Berikutnya pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam kegiatan 

belajar mengajar menggunakan pembelajaran realistik, adapun kategori yang 

diamati peneliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Aspek Aktivitas peserta didik 

Tahap Aspek Indikator 

Tahap Awal Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan 

a) Melakukan aktivitas rutin di awal tatap muka 

(menjawab salam, doa dan presensi). 

b) Memperhatikan dan mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

 

Tahap Inti  Melaksanakan 

pembelajaran  

a) Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan materi 

yang disampaikan guru. 

b) Membaca dan memahami bahan materi yang telah 

diberikan dan dijelaskan guru. 

c) Mengerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan 

oleh guru.  

d) Menjawab soal dengan tepat dan benar. 

 

Tahap Akhir Melaksanakan 

evaluasi hasil 

belajar 

a) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b) Menyalin hasil kesimpulan. 

c) Bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

   

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah pokok penelitian merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terencana dan terstruktur pada saat kegiatan berlangsung. Prosedur 

yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dimulai dari tahap 

perencanaan dan pelaksanaan. 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada penelitian ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian berlangsung. Kegiatan perencanaan 

diawali dengan studi dokumenter ke SDN Tulusrejo 2 Malang dengan tujuan 

untuk mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan 

penelitian. Dokumen tersebut berupa silabus yang digunakan sebagai pedoman 

dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu menetapkan 

waktu penelitian, menyiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi peserta 

didik. 

 



47 
 

 
 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan kegiatan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun uraian kegiatan tersebut sebagai berikut : 

a) Wawancara 

Pelaksanaan penelitian yang pertama diawali dengan kegiatan wawancara yang 

ditujukan pada narasumber yaitu wali kelas IV. Kegiatan tersebut berisi mengenai 

pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan pembelajaran yang 

dilakukan serta respon peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat penelitian berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi, yang diamati dalam penelitian ini yaitu aktivitas 

guru dan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Ada dua 

macam lembar observasi yang digunakan yaitu, pertama pada lembar observasi 

guru yang memuat aspek-aspek kegiatan awal atau pendahuluan, tahap penerapan 

konsep atau kegiatan inti dan tahap akhir atau penutup. Kedua lembar observasi 

aktivitas peserta didik yang memuat aspek-aspek yang harus diamati mulai dari 

awal atau pendahuluan, tahap penerapan konsep atau kegiatan inti dan tahap akhir 

atau penutup. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dalam bentuk bukti fisik (nyata) yang digunakan sebagai 

bahan laporan dalam penelitian. Dokumentasi tersebut berupa foto, video, serta 

dokumen-dokumen yang diperlukan. pengambilan data ini dilakukan pada saat 
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observasi, data yang dihasilkan dapat berupa dokumen tertulis, foto, maupun 

video dan rekaman saat wawancara dengan wali kelas IV. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain (Sugiyono, 2015 : 335) 

Langkah-langkah atau tata cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Model Miles dan Huberman (1984). Pengumpulan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun 

langkah-langkah analisis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :  

1. reduksi data merupakan data mentah yang diperoleh di lapangan dan belum 

memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Reduksi data adalah memilih 

yang penting, mengelompokkan data, dan membuang data yang tidak perlu. 

2. penyajian data merupakan tahapan setelah data direduksi. Penyajian data pada 

penelitian kualitatif dapat berupa uraian-uraian singkat, flowchart, dan sejenisnya. 

3. kesimpulan/ verifikasi merupakan langkah terakhir dalam tahap ini. Penarikan 

kesimpulan digunakan untuk memberikan intrepretasi terhadap data yang 

direduksi dan disajikan sesuai dengan informasi yang diperlukan. Verifikasi 

diperlukan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. 
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Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi analisis data aktivitas 

guru, analisis data aktivitas peserta didik, dan analisis data tes hasil belajar. 

1. Analisis Data Aktivitas Guru

Upaya peneliti untuk mengetahui aktivitas guru adalah melakukan pengamatan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Analisis data observasi aktivitas guru yang 

digunakan adalah analisis persentase. Pedoman observasi dilakukan dalam bentuk 

skala deskriptif yaitu skor 5 jika deskreptor dilakukan dengan sangat baik, skor 4 jika 

deskreptor dilakukan baik, Skor 3 jika deskreptor dilakukan cukup baik, skor 2 jika 

deskreptor dilakukan kurang baik dan untuk skor 1 jika deskreptor dilakukan sangat 

kurang baik (Hartati, 2013 : 41). Selanjutnya, kita dapat menghitung persentase dari 

masing-masing deskreptor dengan menggunakan rumus berikut: 

 

Setelah dilakukan penghitungan untuk setiap deskreptor, maka dicari nilai rata-

rata persentase dengan menjumlahkan persentase setiap deskreptor kemudian dibagi 

dengan jumlah deskreptor, dan hasilnya dikatakan sebagai persentase nilai rata-rata 

aktivitas guru. Kemudian, untuk menentukan kategori kemampuan guru dalam 

mengelola metode peta konsep ini, dilakukan dengan cara mencocokkan hasil 

penghitungan nilai rata-rata aktivitas guru dengan kriteria penilaian yang tertera pada 

tabel berikut ini: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑟𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 
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Tabel 3.3 Kriteria Kemampuan Guru 

Persentase Tingkat Kemampuan Guru (TKG) Kategori 

0%  2 % 

2 %    % 

  %    % 

 0%    % 

  %  100% 
 

                  

           

         
         

                
 

  Sumber: Sudjana (2013) 

2. Analisis Data Aktivitas Peserta didik 

Analisis data terhadap aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung, dilakukan dengan mengambil data dari lembar observasi yang diperoleh 

dari hasil pengamatan. Analisis data aktivitas peserta didik yang digunakan sama 

dengan analisis aktivitas guru yaitu menggunakan analisis persentase. Ada lima 

pedoman penilaian observasi dilakukan dalam bentuk skala deskriptif yaitu skor 5 

jika deskreptor dilakukan dengan sangat baik, skor 4 jika deskreptor dilakukan baik, 

Skor 3 jika deskreptor dilakukan cukup baik, skor 2 jika deskreptor dilakukan kurang 

baik dan untuk skor 1 jika deskreptor dilakukan sangat kurang baik (Hartati, 2013 : 

42). Selanjutnya, skor yang muncul untuk setiap deskreptor dicari nilai persentasenya 

dengan rumus berikut:  

 

Perolehan penghitungan persentase setiap deskreptor yang muncul tersebut 

digunakan untuk menentukan kategori aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

matematika pada materi luas bangun datar dengan menggunakan pembelajaran 

realistik. Adapun kategori aktivitas peserta didik dapat ditentukan dengan 

mencocokan perolehan persentase dengan kriteria penilaian yang tertera pada tabel 

berikut: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑟𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 
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Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Aktivitas Peserta didik 

Persentase Tingkat Kemampuan Guru (TKG) Kategori 

0%  2 % 

2 %    % 

  %    % 

 0%    % 

  %  100% 
 

                  

           

          
         

                
 

Sumber: Sudjana (2013) 

3. Analisis Data Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

Ketuntasan belajar siswa dapat diketahui dari hasil tes belajar yang telah diikuti 

peserta didik. Standar yang digunakan untuk mengukur ketuntasan belajar peserta 

didik dalam penelitian ini adalah standar yang digunakan oleh guru, baik standar 

secara klasikal maupun standar secara individu. Kriteria ketuntasan minimal untuk 

hasil belajar peserta didik yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan rata-rata 

peserta didik, tingkat kesulitan instrumen dan daya dukung sekolah terhadap 

pembelajaran, sehingga tidak harus sesuai dengan kriteria standar untuk tingkat 

nasional. 

Ketuntasan belajar peserta didik secara individu dalam penelitian ini dapat 

dikatakan tuntas apabila mencapai skor ≥ 70 , dan ketuntasan tersebut dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

KI = Ketuntasan belajar individu 

S   = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

ST = Jumlah Skor Total 

 

𝐾𝐼 =
𝑆

𝑆𝑇
× 100 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah 

satunya pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Teknik ini digunakan untuk 

mendukung kebenaran penelitian yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2015 : 

372) teknik triangulasi meliputi beberapa unsur penting dalam mendukung 

keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilakan 

data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang dianggap benar, 

atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini memilih keabsahan data 

dengan jenis triangulasi teknik untuk mengungkap dan menganalisis masalah-

masalah yang dijadikan objek penelitian. Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda, dalam hal ini teknik yang digunakan pada penelitian 

ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama kali peneliti akan 

melakukan wawancara dengan wali kelas IV mengenai pendekatan pembelajaran 

yang digunakan, selanjutnya adalah observasi pada kegiatan aktivitas guru dan 

peserta didik, dan yang terakhir akan diperkuat dengan dokumentasi berupa tes untuk 

melihat hasil belajar peserta didik. 




