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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini adalah cara yang dipergunakan oleh para peneliti 

untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai penelitiannya. Metode 

penelitian juga bisa disebut sebagai sebuah teknik bagi para peneliti untuk 

memecahkan masalah penelitiannya. Metode penelitian yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
A. Jenis dan Desain Penelitian 

 

Peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  jenis  eksperimen 

 

dengan desain penelitian eksperimen one group pretest-postest design (desain pre 

tes-pos tes kelompok tunggal). Peneliti menggunakan jenis desain penelitian ini 

karena mengingat hanya ada satu kelas saja yang akan diteliti, jadi tidak ada kelas 

pembanding. Pada jenis penelitian ini peneliti memberikan tes sebelum diberi 

perlakuan atau biasa disebut pra tes, kemudian memberikan tes setelah diberi 

perlakuan atau pos tes. Rancangan peneliti dapat digambarkan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut. 

 
Tabel 3.1. Tabel Desain One Group Pretest-Posttest 

 

 Pretest Ttreatment Posttest 
    

 O1 X O2 
    

 

 

Keterangan : 

 

O1 : Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

 

X :Perlakuan ( pemberian perlakuan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education 

 
O2 : Nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 
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B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Junrejo 01 Batu, alamat sekolah 

terletak di jalan Hasanudin No. 57 Kec. Junrejo, Kota Batu Jawa Timur. Telp. 

(0341) 464241. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap 

yaitu tepat pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. Alasan memilih tempat 

penelitian di SD Negeri Junrejo 1 Batu adalah karena peneliti mengetahui 

karakteristik siswa kelas V saat program magang III. 

 
C. Populasi dan Sampel 

 

Populasi yang diambil peneliti pada penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri Junrejo 01 Batu. Jumlah siswa kelas V SD Negeri Junrejo 01 Batu 

sebanyak 40 siswa sebagai kelas eksperimen. Sampel yang diambil oleh peneliti 

adalah keseluruhan dari populasi menggunakan teknik non probability sampling, 

karena peneliti ingin meminimalisir kesalahan yang terjadi dan mengingat jumlah 

kelas hanya kelas tunggal. Teknik pengambilan sampel ini disebut juga dengan 

sampling jenuh atau sensus. Keuntungan menggunakan sampling jenuh adalah 

hasil yang di dapat merupakan nilai yang sebenarnya, karena sasaran penelitian 

menggunakan keseluruhan objek populasi. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  lima  teknik  yaitu: 

 

wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

 

Wawancara atau bisa disebut juga dengan interview merupakan teknik 

yang biasanya digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. 

Wawancara dilakukan secara lisan pada tatap muka secara perorangan.
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Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus mempersiapkan instrumen 

atau yang biasa disebut pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi 

pertanyaan atau pernyataan menyangkut tentang penelitian yang dijawab oleh 

responden. Wawancara ini berguna untuk mengetahui masalah atau faktor-

faktor yang terjadi saat proses belajar dan mengajar. Wawancara dilakukan 

pada dua responden yaitu wali kelas V SD Negeri Junrejo 01 Batu dan siswa 

kelas VB SD Negeri Junrejo 01 Batu. 

 
2. Tes 

 

Tes digunakan untuk menilai kemampuan siswa atau mengukur hasil 

belajar siswa terhadap pemahaman materi yang telah diberikan. Tes adalah 

seperangkat pertanyaan untuk mengukur kemampuan seseorang. Pemberian 

tes juga bertujuan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa sebelum 

diberi perlakuan dan hasil belajar sesudah diberi perlakuan. Tes yang 

dilakukan oleh peneliti terdiri dari pretest atau tes sebelum perlakuan dan 

posttest atau tes setelah dilakukan perlakuan. 

 
3. Angket 

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang 

berstruktur yakni yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan 

pilihan jawababan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban 

yang disediakan bagi setiap pertanyaan hendaknya mencakup semua 

kemungkinan jawaban serta saling lepas (mutually exclusive), (Arif, 2004: 

260). 

 
Angket diberikan pada siswa kelas VB sebagai kelas eksprimen setelah 

dilakukan belajar mengajar dengan menggunakan model Realistic
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Mathematics Education untuk mengetahui kemampuan representasi siswa 

terhadap bangun ruang. Selain itu pelaksanaan dan pemberian skor pada 

angket hasilnya dapat langsung mengarah pada analisis yang akan diteliti. 

 
4. Dokumentasi 

 

Dokumentasi digunakan untuk merekam suatu kejadian. Dokumentasi 

pada penelitian ini adalah dengan cara menghimpun foto-foto siswa saat 

pelaksanaan pretest, saat pemberian perlakuan dengan model Realistic 

Mathematics Education, dan saat pelaksanaan posttest. 

 
E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yakni alat yang dipergunakan oleh seorang peneliti untuk 

 

mengumpulkan data yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan 

berbentuk pedoman wawancara, tes, kuisioner, dan dokumentasi. 

 
1. Lembar wawancara 

 

Peneliti harus memperhatikan pedoman wawancara yang benar, yaitu 

menemukan responden atau subyek yang akan diwawancarai, menentukan 

pokok-pokok permasalahan yang akan bahas dengan responden atau subyek 

pada saat wawancara, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan pada 

responden atau subyek, mencatat seluruh hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada responden atau subyek, membuat rangkuman dan menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil wawancara tersebut. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana guru menerapkan model pembelajaran 

matematika di kelas V SDN Junrejo 01 Batu Wawancara ini dilakukan pada 

guru kelas VB. 
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Tabel 3.2 kisi-kisi lembar wawancara pada wali kelas dan beberapa siswa 

kelas VB 
 

No Komponen Sub Komponen 

   
1. Mengetahui informasi awal guru Mengetahui model 

  pembelajaran RME 
  sebelumnya pada saat 

  pembelajaran 

  matematika 

2. Mengetahui informasi tentang mata pelajaran KKM di sekolah. 
  KKM di kelas VB 
  Materi yang sulit 

  dipahami siswa. 

  Nilai mata pelajaran 

  matematika. 

3. Mengetahui sumber dan alat pembelajaran Model apa yang pernah 
  dilakukan di kelas. 
  Metode yang digunakan 

  di kelas. m 

  Media apa yang 

  digunakan dalam 

  mendukung 

  pembelajaran. 

4. Mengetahui kendala yang terjadi Kendala dalam mengajar. 
  Cara untuk mengatasi 

masalah yang ada.  
 

 

2. Soal Tes 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengambil data penelitian berupa soal 

 

pretest dan posttest. Siswa sebagai sampel dalam penelitian diambil hasil 

tes sebagai pengukuran pencapaian nilai pembelajaran matematika. Soal 

yang dibuat harus mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. Maka 

peneliti menyusun kisi-kisi soal sesuai indikator matematika pada 

pembelajaran matematika yang diajarkan. Masing-masing tes terdiri dari 5 

soal matematika. 

 
Tabel 3.3 Soal Pretest 

 

  Kompetensi Dasar Indikator No Indikator Representasi 

     Soal  

 3.5 Menjelaskan dan 3.5.1 Menjelaskan 1 siswa dapat mengenal 
  menentukan volume volume bangun  bangun ruang dan 

  bangun  ruang dengan ruang 2 mengkomunikasikan ide-ide 

  menggunakan satuan 3.5.2 mengidentifikasi  matematis. 

  volume  (seperti  kubus bangun ruang 3  
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 satuan) serta hubungan   Siswa dapat memilih bangun 

 pangkat tiga dengan   ruang  dan menerapkan atau 

 akar pangkat tiga   melakukan translasi antar 

 4.5  Menyelesaikan masalah 4.5.1 Mengoperasikan 4 representasi matematis untuk 

 yang berkaitan dengan rumus volume  memecahkan masalah. 

 volume bangun  ruang bangun ruang 5 Siswa dapat menggunakan 

 dengan menggunakan 4.5.2 Mengkomunikasikan  representasi untuk 

 satuan volume (seperti hasil penerapan  memodelkan dan 

 kubus  satuan) rumus bangun ruang  menginterpretasikan 

 melibatkan pangkat   fenomena fisik, sosial dan 

 tiga  dan akar pangkat   fenomena matematika. 

 tiga      

       

 

 

Tabel 3.4 Soal Pos Test 

  Kompetensi Dasar Indikator No Indikator Representasi 
      Soal  

 3.5 Menjelaskan dan 3.5.1 menemukan rumus 1 siswa dapat mengenal bangun 
  menentukan volume volume bangun  ruang dan 

  bangun ruang dengan ruang dengan 2 mengkomunikasikan ide-ide 

  menggunakan satuan menggunakan  matematis. 

  volume (seperti  kubus satuan volume 3 Siswa dapat memilih bangun 

  satuan) serta hubungan 3.5.2 mengidentifikasi  ruang  dan menerapkan atau 

  pangkat tiga dengan bangun ruang  melakukan translasi antar 

  akar pangkat tiga   representasi matematis untuk 

 4.5 Menyelesaikan masalah 4.5.1 Mengoperasikan 4 memecahkan masalah. 

  yang berkaitan dengan rumus volume 5 Siswa dapat menggunakan 

  volume bangun  ruang bangun ruang  representasi untuk 

  dengan menggunakan 4.5.2Mengkomunikasikan  memodelkan dan 

  satuan volume (seperti hasil penerapan  menginterpretasikan 

  kubus  satuan) rumus bangun ruang  fenomena fisik, sosial dan 

  melibatkan pangkat   fenomena matematika. 

  tiga  dan akar pangkat    

  tiga      

        

 

 

4. Angket 

 

Sebelum membuat angket peneliti menyusun rangka atau kisi-kisi 

instrumen yang dijadikan sebagai acuan untuk menyusun pertanyaan 

kuesioner tentang respon siswa terhadap pengaruh model pembelajaran 

Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan representasi. 

Adapun kisi-kisi instrumen kuesioner untuk siswa kelas eksperimen adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen angket untuk kelas eksperimen 
 

Komponen  Sub komponen   No. Lembar Pertanyaan 

Mengetahui kemampuan Pertanyaan   terhadap pelajaran 1 
representasi siswa  dengan matematika     

menggunakan model       

pembelajaran Realistic       

Mathematics Education       

materi volume bangun ruang       

   Pendapat siswa tentang model 2 
   pembelajaran     

   Konsep Materi yang sulit dipahami 3 

   Pemahaman materi yang disajikan 4 
   dengan menggunakan  model  

   Realistic Mathematics Education  

   Reaksi siswa dalam  proses 5 
   pembelajaran   dengan  

   menggunakan model Realistic  

   Mathematics Education    

   Antusias siswa   dalam proses 6 
   pembelajaran   dengan  
   menggunakan model Realistic  

   Mathematics Education    

   Kesan siswa selama  proses 7 

   pembelajaran     

 

 

5. Dokumentasi 

 

Peneliti mengambil gambar berupa foto pada saat penelitian 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Lembar Dokumentasi kelas VB 
 

No Aspek yang diamati Dokumentasi 

1. Kegiatan pembelajaran kelas VB Proses kegiatan belajar 
  mengajar. 

  Sikap siswa pada saat 

  pembelajaran. 

  Media pembelajaran yang 

  digunakan 

 

 

F. Analisis Data 

 

Analisis data pada penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk menjawab 

 

rumusan masalah yang sudah dirumuskan di proposal. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan uji-t dengan program SPSS. Uji-t mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan 
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representasi siswa pada volume bangun ruang di SDN Junrejo 01 Batu. Langkah-

langkah untuk pengolahan datanya yaitu: 

 
a. Uji Validitas 

 

Penelitian ini menggunakan validitas instrument angket untuk mengetahui 

kevalidan instrumen yang digunakan. Instrumen bisa dikatakan valid jika 

sebuah instrumen mampu mengukur yang akan diukur. Uji validitas 

instrumen menggunakan uji validitas angket matematika. Uji kevalidan 

instrumen digunakan untuk mengetahui apakah instrumen angket yaitu 

dapat mengetahui pengaruh model pembelajaran pada kemampuan 

representasi siswa dan butir soal pretest serta posttest memiliki kevalidan 

sehingga jika instrumen tersebut sudah valid maka dapat digunakan saat 

penelitian. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam menghitung 

presentase kevalidan instrumen menurut Tageh (2014: 82) 

 

 

Presentase = ∑x × 100 
 

SMI 
 

 

Keterangan : 

 

∑x = jumlah skor 

 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

 

Kemudian rumus untuk menghitung presentase keseluruhan dapat juga 

menggunakan rumus sebagai berikut 

 

 

Presentase = F : N 
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Keterangan : 

 

F = Jumlah presentase keseluruhan 

terbanyak N = Banyaknya subyek 

 
Berikut ini adalah tingkat kevalidan 

 

Tabel 3.7 Kriteria Kevalidan 
 

No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 90%-100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

2. 75%-89% Baik Direvisi seperlunya 

3. 65%-74% Cukup Baik Cukup banyak direvisi 

4. 55%-64% Kurang Baik Banyak direvisi 

5. 0-54% Sangat Kurang Direvisi Total 
 

 

Penggunaan nilai instrumen oleh validator terdapat tingkatan dalam 

penilaiannya. Angka 4 adalah nilai tertinggi, sedangkan angka 1 adalah 

nilai terendah. Berikut ini adalah penjabaran setiap nilainya menurut 

Sugiyono (2016: 135) : 

 
Tabel 3.8 Keterangan Angka Penilaian Instrumen 

 

 Angka Keterangan Penilaian 

 4 Sangat Baik 

 3 Baik 

 2 Tidak Baik 

 1 Sangat Tidak Baik 
 

 

b. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas yaitu uji yang bertujuan untuk melihat sebaran data 

pada kelompok yang akan dianalisis apakah berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas statistik pada penelitian ini memakai Kolmogrov-

Smirnov. Penggunaan analisis data metode statistik non parametrik. 

Dasar dalam pengambilan keputusan uji normalitas dalam penelitian 

inia adalah: 
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(a) Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka data tidak

berdistribusi normal.

(b) Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka data berdistribusi

normal.

c. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t paired 

sampel t-test atau pengujian hipotesis berpasangan, yaitu 

terdiri satu individu 

diberikan dua perlakuan yang berbeda. Hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Realistic  Mathematics  Education  (RME)  terhadap 

kemampuan representasi siswa kelas V pada volume 

bangun ruang setelah diberi perlakuan 

H1 :Ada  pengaruh  penggunaan  model  pembelajaran 

Realistic  Mathematics  Education  (RME)  terhadap 

kemampuan representasi siswa kelas V pada volume 

bangun ruang setelah diberi perlakuan. 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap 

kemampuan representasi siswa kelas V di SDN Junrejo 01 Batu 

melalui pretest dan posttest. Pengambilan keputusan analisis data 

berdasarkan probabilitas jika < 0,05 maka H0 ditolak, jika > 0,05 

maka H1 diterima. 


