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ABSTRAK 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa yang menganggap matematika itu sulit. 

Maka diperlukan sebuah pendekatan yang dapat membantu siswa untuk memudahkan 

memahami materi yang disampaikan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu 

penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 27 Ampenan Tahun Pelajaran 

2015/2016. Data hasil belajar dapat diperoleh dengan cara tes tulis, sedangkan untuk mengukur 

aktivitas guru dan siswa dapat dilakukan dengan lembar observasi. Penelitian ini dapat dikatakan 

berhasil jika memenuhi indikator keberhasilan yakni  minimal 85% siswa mendapatkan nilai 

minimal 70. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

presentase ketuntasan siswa pada siklus I adalah 68,5% dengan nilai rata-rata 73 pada siklus II, 

presentase siswa yang tuntas adalah 91,4% dengan rata-rata 83%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan pembelajarn kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. oleh karena 

itu, peneliti menyarankan agar guru sebaiknya menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual dalam pembelajaran matematika. 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated with stin many students , that think math is very difficult, because the 

mathematies class room learning strategy. Is still lacking, so that the learning of outcome are still 

low. There to re we need a method that can help students to ffacilitati understanding of all the 

material presented by teacher. One all the method that can be used is the appucation of 

contextual approach that can improving students learning of outcomes. The purpose of this 

research is to improving mathematics learning of outcomes brade 4 SDN 27 Ampenab school 

year 2015/2016. To obtain data on learning of outcomes we can mad by a written test, while to 

measure the  activity of the teacher and students we can do with the results of observation. This 

research can be sand to be successful it the classes when is conducted research indicators fulfill 

of success, untul 85% of the students to get the scored at least 70. This research was conducted in 

two sycles. The results shomed that the percentage completeness of students in the first cycle 

was 68,5% with a valve that a average of73%. In the second cycle, the rercentage of students 

who completed of 91,4% whithe an average off 83%. So that concluded that a contextual 

approach can improve students learning of outcomes therefore, researchers suggested that 

teachers should beuse a contextual approach ia learning mathematics. 

 

Keywords :  approach application  contextual , the of learning mathematics. 

 



A. Pendahuluan 

 Penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar bertujuan memberikan 

bekal kepada siswa untuk hidup bermasyarakat dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Matematika adalah salah satu pelajaran yang di pelajari dari jenjang 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pelajaran ini sudah memiliki kesan tersendiri di 

kalangan murid. Kesan pertama yang terlintas apabila mendengar tentang pelajaran ini adalah 

banyaknya rumus yang digunakan serta susahnya dipahami. Penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian adalah  salah satu syarat dasar yang harus di kuasai anak apabila 

akan melakukan test masuk sekolah dasar. Sehingga tidak jarang orangtua memaksakan 

anaknya sejak usia dini harus mulai belajar. Seharusnya belajar adalah hal yang 

menyenangkan untuk seorang anak. Namun seyogyanya kenyataannya tekanan yang 

diberikan oleh guru berupa tugas-tugas yang banyak membuat mereka benci dengan belajar. 

Sehingga dalam penguasaan materi oleh peserta didik menjadi masalah besar. Hal ini dapat 

terlihat dari nilai ulangan  matematika siswa pada pokok bahasan KPK dan FPB. Dimana 

dari 35 jumlah siswa, terdapat 74% siswa yang tidak tuntas, sedangkan siswa yang tuntas 

25,71%.  

  Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa yaitu 

membangun keaktifan serta pengetahuan dan keterampilan khususnya pada pelajaran 

matematika. Pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan ini adalah pembelajaran 

kontekstual.  Pendekatan pembelajaran kontekstual  merupakan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 

siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Artinya, proses belajar 

diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung (Sanjaya, 2006: 255).  



  dirumuskan  permasalahan adalah bagaimana penerapan pendekatan 

pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan  hasil belajar matematika pada  siswa kelas 

IV SDN 27 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016.  

Adapu cara pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah, memberikan pemahaman 

kepada siswa tentang pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Salah satunya adalah dengan menentukan pendekatan yang tepat yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan adalah dengan pendekatan pembelajaran pembelajaran kontekstual. Pendekatan 

kontekstual merupakan konsep mengembangkan pemikiran anak tentang belajar, dengan 

cara menemukan dan mengembangkan rasa ingin tahu dalam suasana belajar. Sehingga 

dapat dilakukan refleksi untuk melakukan penilaian. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN 27 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran kontekstual. 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tndakan 

 a. Hasil Belajar Matematika 

  Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran, biasanya guru menetapkan tujuan 

pembelajaran. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran.   



B. Pendekan Pembelajaran Kontekstual 

  Pembelajaran kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang 

berhubungan dengan suasana tertentu dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Dalam proses belajar sehari-hari, siswa diminta untuk dapat mengeksplorasi segala 

kemampuannya dalam bidang matapelajaran. Pembelajaran kontekstual  adalah 

konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yag dimilikinya dengan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Hosman, 2014: 267). 

Langkah-langkah pembelajaran kontekstual: 

1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4) Menciptakan masyarakat belajar. 

5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6) Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Luh Desy Sudarmini yang berjudul ” Penerapan Pendekatan 

Kontekstual Untuk  Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Kelas IV SDN 

22 CAKRANEGARA. Pada penelitian yang dilakukan, adanya peningkatan hasil 



belajar siswa, yakni 89,1% dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 

Kontekstual. 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang dianggap susah untuk dipahami oleh 

siswa. Guru lebih banyak menggunakan pembelajaran konvensional dalam proses 

pembelajaran. Guru lebih dominan kepada hal-hal yang abstrak atau tidak nyata tidak 

jarang menyebabkan siswa cepat merasa bosan, efek dari rasa bosan tersebut adalah, 

siswa mengganggu temennya yang lain, yang menyebabkan konsentrasi temennya hilang. 

Hal ini berdampak pada rendahnya nilai matematika siswa. Sehingga  banyak  siswa yang 

tidak tuntas adalah 86%. Dari paparan di atas, untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat  diterapkan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan pembelajaran kontekstual 

merupakan  pendekatan pembelajaran  yang dapat digunakan serta berpotensi  

meningkatkan hasil belajar  matematika  siswa kelas IV SDN 27 Ampenan Tahun 

Pembelajaran 2015/2016. 

Hipotesis tindakan penelitian adalah “jika pendekatan pembelajaran kontekstual 

ini diterapkan secara optimal pada pelajaran Matematika, maka hasil belajar siswa kelas 

IV SDN 27 Ampenan  Tahun Pelajaran 2015/2016 akan meningkat. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dalam ruang kelas IV SDN 27 Ampenan pada saat 

proses belajar berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan  di SDN 27 Ampenan Tahun 



Pelajaran 2015/2016.  Jalan  Sultan  Kaharudin  No.  57  Karang  Pule - Sekarbela. Penelitian 

ini  dilaksanakan pada tanggal 26 November-18 Juni 2016. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas IV dengan jumlah siswa 35 orang yang terdiri dari 18 orang  laki-laki dan 17 orang 

perempuan. Observer dalam peneliti adalah guru kelas IV SDN 27 Ampenan yaitu bapak 

Rahman Hidayat S.Pd, sedangkan peneliti bertindak langsung sebagai pengajar. Faktor  yang 

diteliti adalah hasil belajar siswa pada saat menerapkan pendekatan  pembelajaran 

kontekstual, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika  siswa. Faktor yang 

diteliti adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru pada saat menerapkan 

pendekatan pembelajaran kontekstual. Variabel harapan dalam penelitian ini meningkatan  

hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan bilangan bulat. Hasil belajar matematika 

adalah nilai akhir yag diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar yang menyangkut aspek 

kognitif pada matapelajaran matematika pada materi bilangan bulat. Variabel tindakan pada 

penelitian ini adalah penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual pada proses pelajaran 

matematika. Pendekatan pembelajaran kontekstual adalah konsep pendekatan yang 

mengembangkan pemikiran anak tentang belajar, dengan cara menemukan dan 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa pada saat proses belajar yang nyata. Dengan suasana 

belajar yang menyenangkan, sehingga pada akhir pertemuan guru dapat melakukan refleksi 

dari proses pembelajaran dan penilaian pada akhir pertemuan, yang disesuaikan dengan 

prosedur pendekatan pembelajaran kontekstual yaitu, konstruktivisme, menemukan, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, rekfleksi, dan penilaian yang sebenarnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus. 1 siklus terdiri dari 3 pertemuan.  

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah: 



1. Tes 

Tes yang dilakukan berupa tes dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Tes 

yang digunakan dalam penilaian ini dalam  bentuk pilihan ganda yang jumlah 

soalnya adalah 10 dan uraian yang jumlah soalnya 5. Sehingga dengan 

menggunakan penilian tersebut dapat diketahui pemahaman kemampuan siswa.  

2. Observasi 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui 

pengamatan secara langsung, untuk mengukur sejauh mana langkah-langkah 

pembelajaran yang telah disusun oleh guru dalam RPP sesuai dengan lembar 

observasi aktifitas mengajar guru dan aktifitas belajar siswa dengan menggunakan 

teknik pengukuran  ratting scale skala 4. 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes hasil  belajar Matematika 

Tes hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 27 Ampenan. 

2.  Lembar Observasi 

Lembar  observasi  digunakan untuk mengetahui kemampuan kompetensi melalui 

pedoman aktivitas guru dan aktivitas siswa. Lembar  observasi berupa  kegiatan  

yang  dilakukan  oleh  guru  dan  siswa  selama  proses  pembelajaran  

berlangsung. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Untuk penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan cara, mengumpulkan 

informasi pada saat proses belajar berlangsung. Teknik analisis yang dilakukan 



menggunakan deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes 

evaluasi, yang mencangkup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. 

1. Data hasil belajar siswa 

Data analisis dengan menggunakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan pilihan ganda dan uraian. Berikut rumus 

yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan tes: 

a. Ketuntasan individu 

 

 

b. Menghitung nilai rata-rata  

    

 

Keterangan: 

x    = nilai rata-rata 

Ʃ x = jumlah seluruh skor  

Ʃn  = subjek 

 (Nurkancana, 1990: 173) 

c. Ketuntasan klasikal  

 

 

x= 
 Ʃ𝑥

Ʃ𝑛
 

NA = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑚𝑖
 x 100 

 

𝑃 =
∑ Siswa yang tuntas belajar

∑ Siswa
  x100% 



Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal  

(Sumber: Sudjana, 2010: 109)  

2. Data Aktivitas Siswa  

Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian ini 

dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara langsung oleh observer. Adapun 

teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa  terdiri dari 7 indikator, setiap indikator  

terdiri dari 3 deskriptor dan  mempunyai skala 4. Analisis data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

NA = 
  

   
      

Keterangan: 

NA = Nillai Akhir 

SA = Skor Aktual 

Smi = Skor Maksimal Ideal 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Hasil penelitian yang diperoleh peneliti ini sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Dalam siklus I, aktivitas belajar guru dan siswa dikategori aktif, sedangkan untuk hasil 

evaluasi pada siklus I, ketuntasan klasikal mencapai 68,5%. Sehingga belum mencapai 

indicator keberhasilan, sehingga diadakan perbaikan pada siklus II. 

 



2. Siklus II 

Dalam siklus II, aktivitas guru dan sisa berkategori sangat baik, dengan hasil evaluasi 

pada siklus II, mencapai ketuntasan klasikal 91, 4%. Peningkatan ini sudah mencapai 

indikator keberhasilan, sehingga tidak dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

Tabel 4:9 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I dan Siklus II 

SIKLUS Ketuntasan Hasil 

Belajar 

Aktivitas Belajar 

Siswa 

Aktivitas Mengajar 

Guru 

 

Ketuntasan 

Klasikal 

Rata-rata Skor Ketegori Skor Kategori 

I 68,5% 73 79,6% Aktif 82,1 Baik 

II 91,4% 83 95,2% Sangat 

Aktif 

90,4 Sangat 

Baik 

Berdasarkan hasil pada siklus II, dapat terlihat peningkatan yang signifikan yaitu 

22,79%. Hal ini diperoleh berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus I. Dimana 

pada siklus II, guru lebih banyak memberikan contoh-contoh  nyata untuk mempermudah 

siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan, sehingga siswa mampu menemukan 

sendiri solusi dari permasalahannya.  Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan 

bahwa penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 27 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016. 

E. Kesimpulan dan  Saran 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini yaitu merujuk pada siklus I 

dan siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa untuk persentase ketuntasan klasikal pada siklus 

I yaitu 68,5%. Sedangkan pada siklus II naik menjadi 91,4%,  ini berarti persentase ketuntasan 

naik sebesar 22,9% dari  siklus I. Rata-rata  nilai perolehan pada siklus I sebesar  73%, 

sedangkan pada siklus II  nilai rata-rata sebesar 83%. Dengan demikian nilai rata-rata  pada 



siklus II terdapat kenaikan sebesar 10% dari siklus I. Hal ini menunjukkan bahwa persentase  

ketuntasan secara klasikal yang menjadi indikator keberhasilan penelitian ini telah dicapai. 

Dengan peningkatan aktifitas mengajar guru, aktifitas belajar siswa, dan hasil belajar 

siswa, telah membuktikan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual pada 

matapelajaran matematika kelas IV SDN 27 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016 telah 

dilaksanakan secara optimal.  

Berpedoman pada hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini maka dapat disampaikan  

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Dalam upaya menunjang kelancaran dan meningkatkan keterampilan belajar 

sangat penting. Oleh karena itu, hendaknya peserta didik lebih bersemangat, aktif, 

kreatif, dan memberikan dukungan yang penuh terhadap pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. Guru  dapat menerapkan  pendekatan kontektual sebagai refrensi sehingga  

hasil belajar siswa lebih bermakna. 

2. Bagi guru 

Diharapkan kepada guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran kontektual 

pada materi-materi yang lain serta mengoptimalkan penggunaanya dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan aktifitas siswa dalam belajar sehingga hasil 

belajar siswa lebih bermakna sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, 

pendekatan pembelajaran kontekstual dapat dijadikan alternatif  untuk diterapkan 

dalam setiap pembelajaran di kelas. 

 

 



3. Bagi sekolah 

Sebagai lembaga pendidikan diharapkan pendekatan pembelajaran kontekstual 

dapat digunakan sebagai refrensi pendekatan pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan hasil pembelajara siswa, khususnya di SDN 27 Ampenan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan mencoba 

menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual pada matapelajaran yang ingin 

diteliti, sehingga indikator pencapaian  dapat tercapai. 

 


