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Teaching Experimeat pada siMus II
7 Aktivitas I

Kelas II B terdiri dari 36 orang peserta
didik

2 Februari 2016 Merrfokuskan pada kemampuan dar peerta didik dalm
menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan
dengan menggunakan papan permainan tentara melalui media
kartu hitune dan llmh card

E Aktivitas 2
Kelas tr B terdiri dari 36 orang peserta
didik

3 Fetrwn 2{116 Memfbkuskm kemampuan peserta didik dalam memaharni
petunjuk kerja dari Jlash card selama permainan berlangsung.

9 Aktivitas 3
Kelas tr B t€rdiri dari 18 orang peserta
didik

4 Februari 2016 Memfokuskm pembelajaran pada penyelesaian sml-soal yang
berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan
mengsunakan LKS 1.2. dan 3

Ret r ospe ct ive Analy s is

10 Pengolahan Data 6Fabruari2O16-
6Marct2O16

Analisis data penelitian

c. Tahap-tahapPenelitian
Penelitian fui menggunakan metode

kualitatif yang bersifat deskrptif untuk
menjawab rumusan masalah sehingga tercapal
tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari tiga
tahap yang dapat dilakukan s€cara berulang-
ulang sampai ditemukanrlya teoi baru yang
merupakan revisi dari kori pembelajxanymg
dicobakan. Berikut tahap-tahap dalam peneliti
diringkas pada Gambar 3.1 berikut
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Gawbar 3.I Tahap-Tahap Penelitian

d. Teknik Pengumpul^nDutr
Untuk mendukung penelitian ini,

ada 4 cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian ini, seperti
Tabel3.2 berikut:

1:}

abel3.Z an akan dalam lanData
No Teknik Peneumoulzn Data Sxaran Instrum m Data vans dioeroloh

Rekaman Video Unhrk mengumpulkan ffiormasi selama ko$at*n
pelaksanaan penelitian. Khususnya proses
pembelajarm yang berlangsung antara guru dan
peserta didik uatuk setiao kali oertemuan

Eandy cam Rekaman dan video

2 Observasi Memberikan gambaran ail<tivitas peserta didik selma
pembelajaran terjadi dengan pendekatan PMRI

Lembar
observas i
Pserta didik

Checklxt pada
lernbar obseffasi

J Wawanoara Mengetahui stategi yang dilaltkan peserta didik
dalam kegialall- pembelajatxt daa oengetahui kesan
mqeka setelah mmsikuti oroses omtrelairan

Bulti tcrtulis
wawa40ara

Hasil wawanoara

4 Dokumentasi Mengumpulkan respon dan bukti ymg berkaitan
dengm pelaksanmn penelitian derain

Lembar kerja
Peserta didik

Jawaban peserta
didik, memfoto
kegiatan
nmhelsiamn

e. Teknik Analisa Data
Jenis penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif maka dari itu analisis data dilakukan
dengan prinsip penelitian kualitatif, Untuk
snatu penelitian perlu memperhatikan
reliabilitas dan validitas.
1. Validitas

Validitas data peneliti an ini secara kualitatif
yang mengarah pada:

a. Hypothetical Le arning Trajectory (HLT)
Hypothetical Learning Trajectory yang

berfungsi sebagai pedoman dalam
menjawab rumusan masalah pada tahap
analisa. Bertujuan untuk menghubungkan
dan mengevaluasi konjektur yang
sebenamya dengan fakta yang
dikumpulkan. Berisi tujuan pembelajaran

bagi peserta didi( aktivitas pembelajaran
selama penelitian.

b. Pengambilan Kesimpulan
Proses pengambilar kesimpulan mengrcu pada

rekrman video, catatan lapangan, hasil
observasi, dan hasil kerja Peserta didik.

c. Trackability
Trackability adalah mengamati jalur proses

pembelajaran. Data proses belajar dan
mengajar didokumentasikan dengan video,
catatan lapangan, dan jawaban peserta
didik.

2. Reliahilitas
Reliabel dalm penelitian k.ualita/rif ini
digunakan untuk menjaga konsistensi data.
Reliabel kualitatif dilakukan dengan dra car4
yaitu:

72


