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 Selama ini dalam proses pembelajaran guru masih mendominasi sehingga 
peserta didik terkesan hanya 4D (datang, duduk, diam, dengar) saja ke sekolah 
serta kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam belajar. Hal ini 
menyebabkan kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar dan mengakibatkan 
rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatan hasil belajar matematika peserta didik SD Negeri 6 
Pringgabaya dengan menerapkan pembelajaran kontekstual berbasis learning 
community (masyarakat belajar)  baik segi proses dan hasil. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, metode tes dan metode 
dokumentasi. Metode observasi untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru dan 
peserta didik serta metode tes untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika peserta didik.  Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu 
metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa 
pada siklus I, Aktivitas guru berada pada kategori cukup baik dengan skor 16 dan 
aktivitas siswa berada pada kategori cukup aktif dengan skor 64, serta ketuntasan 
klasikal mencapai 71,41%, mengalami peningkatan pada siklus II yakni aktivitas 
guru berada pada kategori baik dengann skor 19 dan aktivitas siswa berada pada 
kategori aktif dengan skor 83,5, serta ketuntasan kalsikal mencapai 92,85%. 
Disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual berbasis learning 
community (masyarakat belajar) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi pokok pecahan peserta didik kelas V SDN 6 Pringgabaya tahun pelajaran 
2016/2017. 
 
 
Kata Kunci: Kontekstual, learning community, aktivitas, hasil belajar, dan 
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ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF CONTEXTUAL LEARNING BASED 
LEARNING COMMUNITY TO ENHANCE RESULT STUDY 

MATHEMATICS MAIN MATERIAL PIECE STUDENT CLASS V SDN 6 
PRINGGABAYA IN ACADEMIC YEAR 2016/2017 

 

 

 

 

 During this time in the learning process of teachers still dominates, so that 
students impressed only 4D (come, sit down, be quiet, listen) to the school as well 
as a lack of learning motivation of students in learning. This case make students 
have lack of motivation of in learning and cause low result in mathematics. The 
purpose of this research is to increase the learning results of mathematics students 
SDN 6 Pringgabaya by applying contextual learning-based learning community 
(community learning) in terms of both process and outcome. The data collection 
method used is the method of observation, test methods and methods of 
documentation. Observational methods to find out an increase in the activity of 
the teacher and the students as well as test methods to find out the results of 
increased learning math students. As for the method of data analysis used 
quantitative and qualitative method. Based on the results of the analysis of the 
data obtained that cycle I, activity teachers are on a quite well category with a 
score of 16 and the student activities are quite active on the category with a score 
of 65,5, as well as the classical thoroughly reached 71.41%, experiencing an 
increase in cycle II, the activity of the teachers are on the category good with 
score 19 and activities students are on the active category with a score of 83.5 
classical thoroughly, as well as achieve 92.85%. It was concluded that the 
application of the contextual learning-based learning community (community 
learning) can increase the results of learning mathematics subject matter fractions 
of students in class V SDN 6 Pringgabaya academic year 2016/2017. 
 
 
Key words: Contextual learning, community, events, learning outcomes, and 
mathematics. 
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A. PENDAHULUAN 
Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 
didik. Pembelajaran di dalamnya mengandung makna belajar dan mengajar, 
atau merupakan kegiatan belajar mengajar. belajar tertuju pada apa yang 
harus dilakukan oleh seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran, 
sedangkan mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru 
sebagai pemberi pelajaran. Menurut Corey (dalam Susanto, 2013: 186) 
pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara 
sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 
tertentu dalam kondisi-kondisi khusus menghasilkan respon terhadap situasi 
tertentu. Pembelajaran dalam pandangan corey sebagai upaya menciptakan 
kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 
siswa berubah tingkah lakunya.  

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar 
yang mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan. Kegiatan 
tersebut adalah belajar dan mengajar. Kedua aspek ini akan berkolaborasi 
secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara 
peserta didik dengan guru, antara peserta didik dengan peserta didik, dan 
antara peserta didik dengan lingkungan di saat pembelajaran matematika 
sedang berlangsung. 

Setelah melakukan pengamatan bersama guru kelas V SDN 6 
Pringgabaya terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran yaitu 
pembelajaran masih didominasi oleh guru, sehingga peserta didik terkesan 
hanya 4D (datang, duduk, diam, dengar) saja ke sekolah sehingga 
menyebabkan kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar, dan 
penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi, inovatif serta 
metode yang dominan digunakan adalah metode ceramah dan penugasan 
ternyata belum mampu membangkitkan aktivitas belajar mandiri dan aktif 
saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual berbasis learning community 
memberikan tugas pada guru agar memfasilitasi peserta didik dalam 
menemukan sesuatu yang baru (Pengetahuan dan Kemampuan) melalui 
pembelajaran sendiri bukan apa kata guru. Pembelajaran kontekstual adalah 
konsep belajar yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan 
dengan situasi dunia nyata peserta didik dan memotivasi peserta didik untuk 
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat . 



 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah Bagaimanakah penerapan pembelajaran kontekstual berbasis 
learning community (masyarakat belajar) untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada materi pokok pecahan peserta didik kelas V SDN 6 
Pringgabaya Tahun Pelajaran 2016/2017. Adapun pemecahan masalah untuk 
masalah di atas adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membentuk kelompok beranggotakan 4 –5 siswa secara heterogen 
b. Guru menyajikan bahan pelajaran 
c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota 

kelompok.  
d. Masing-masing kelompok secara bergilir mempresentasikan hasilnya 
e. Guru memberi waktu kepada siswa untuk tanya jawab 
f. Guru memberi penilaian kepada siswa pada saat pelajaran berlangsung 
g. Refleksi terhadap pelajaran yang telah dibahas 
h. Penutup. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika materi pokok pecahan peserta didik kelas V melalui penerapan 
pembelajaran kontekstual berbasis learning community (masyarakat belajar) 
di SDN 6 Pringgabaya tahun pelajaran 2016/2017. 

 
B. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, HIPOTESIS 

TINDAKAN 
Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Pembelajaran Kontekstual berbasis Learning community 

1.1 Pembelajaran Kontekstual 
menurut Blanchard dkk dalam (Komalasari: 2014: 6), 

pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dan mengajar yang 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 
situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan 
pekerja. 

1.2 Pembelajaran Learning Community  
Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi 

dua arah. Seorang guru yang mengajari siswanya bukan contoh 
masyarakat belajar karena komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu 
informal hanya datang dari guru ke arah siswa, tidak ada arus informasi 
yang perlu dipelajari guru yang datang dari arah siswa. 

 
 
 



 

 

2. Pembelajaran Matematika di SD 
Pembelajaran matematika di SD tidak dapat ditekankan dalam 

pembelajaran yang abstrak karena anak usia sekolah dasar menurut teori 
kognitif piaget termasuk pada tahap operasional konkret. 

3. Pembelajaran Kontekstual Berbasis Learning Community pada Mata 
Pelajaran Matematika Materi Pecahan 

Berdasarkan dari kedua konsep pembelajaran tersebut yakni 
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran learning community dapat 
dikolaborasi menjadi pembelajaran kontekstual berbasis learning 
community dimana dalam pembelajaran tersebut siswa dapat mengatur 
diri sendiri sebagai orang yang belajar aktif dalam mengembangkan 
minatnya dan siswa dapat membentuk kelompok-kelompok dan hasil 
pembelajaran berasal dari bentuk kerjasama, dan sharing antar teman,. 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 
yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian oleh Hariyadi (2013) yang berjudul “Penerapan pembelajaran 
kontekstual berbasis learning community dalam upaya meningkatkan 
aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VII pada materi pokok segi 
empat Mts Nw Pringgabaya tahun pelajaran 2012/2013”. 

2. Penelitian oleh Sahabuddin (2014) yang berjudul “Meningkatkan hasil 
belajar matematika melalui strategi learning community pada siswa kelas 
V SD Negeri Lekong kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa tahun 
pelajaran 2013/2014”. 

3. Penelitian oleh Ikhwan (2013) yang berjudul “penerapan pendekatan 
pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan 
belajar dan hasil belajar matematika pada materi pokok bangun datar 
untuk siswa kelas IV SDN 4 Sambik Bangkol tahun pelajaran 
2013/2014”. 
kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah. 

 
hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika  pembelajaran kontekstual 

berbasis learning community diterapkan secara optimal, maka hasil belajar 



 

 

matematika materi pokok pecahan peserta didik kelas V SDN 6 Pringgabaya 
tahun pelajaran 2016/2017 meningkat. 

 
C. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 6 Pringgabaya pada tanggal 
22 Mei sampai dengan 31 Mei 2017 yang diajarkan pada semester genap. 
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas V dimana laki-
laki perjumlah 9 orang dan siswa perempuan berjumlah 5 orang. yang menadi 
observer dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu Ibu Muhimah,S.Pd. dan 
Bapak Selamet Hariyadi, S.Pd. 

factor yang diteliti adalah faktor Guru: faktor guru yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah aktivitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
dengan menggunakan pembelajaran kontekstual berbasis learning community 
dan faktor peserta didik: faktor peserta didik yang diteliti kaitannya dengan 
faktor peserta didik adalah hasil belajar matematika peserta didik dengan 
menggunakan pembelajaran kontekstual berbasis learning community dan 
aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 
sedangkan definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Hasil Belajar 
Matematika: hasil belajar matematika adalah nilai-nilai yang diperoleh oleh 
peserta didik setelah melalui kegiatan belajar matematika dan Pembelajaran 
Kontekstual Berbasis Learning Community: Pembelajaran kontekstual adalah 
konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi 
ajar dengan situasi dunia nyata siswa.  

Adapun rancanngan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 
dilaksanakan dalam bentuk siklus. Secara garis besar terdapat 4 tahapan yang 
dilalui masing – masing siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti 
menggunakan 4 tahap yakni : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 
pengamatan, (4) refleksi.  metode pengumpulan datanya adalah dengan 
menggunakan metode observasi , metode tes, dan metode dokumentasi. 
Sedangkan instrument pengumpuan datanya menggunakan lembar tes hasil 
belajar, lembar observasi aktivitas guru, dan lembar observasi aktivitas siswa. 
Metode analisis datanya  

1. Data Hasil Belajar Siswa 
a. Ketuntasan belajar secara individual 

Adapun rumus untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara 
individual digunakan rumus sebagai berikut:  
NA = 𝑿𝑿

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
 X 100 

b. Ketuntasan Klasikal 
Untuk menghitung ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus:  



 

 

P = ∑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒚𝒚𝒔𝒔𝒚𝒚𝒚𝒚 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒚𝒚𝒕𝒕𝒔𝒔𝒔𝒔
∑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% 

c. Nilai rata – rata klasikal 

 

 

1. Data Aktivitas Siswa 
 

Interval Katagori 
A ≥ MI + 1,5 SDI  Sangat aktif 
MI + 0,5 SDI ≤ A < MI +1,5 SDI Aktif 
MI – 0,5 SDI ≤ A < MI + 0,5 SDI Cukup aktif 
MI – 1,5 SDI ≤ A < MI – 0,5 SDI Kurang aktif 
A <  MI – 1,5 SDI Sangat kurang aktif 

 
2. Data Aktivitas Guru 

Interval Katagori 
A ≥ MI + 1,5 SDI  Sangat baik 
MI + 0,5 SDI ≤ A < MI +1,5 SDI Baik 
MI – 0,5 SDI ≤ A < MI + 0,5 SDI Cukup baik 
MI – 1,5 SDI ≤ A < MI – 0,5 SDI Kurang baik 
A <  MI – 1,5 SDI Sangat kuranng baik 

 
Adapun Indikator Kinerjanya adalah Penelitian ini dikatakan berhasil apabila:  
1. Meningkatnya ketuntasan belajar siswa dari siklus ke siklus selanjutnya, 

dengan  ketuntasan klasikal (KK) mencapai  85%  siswa memperoleh 
nilai ketuntasan kelasikal minimal (KKM) ≥ 70. 

2. Aktivitas belajar mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dengan 
aktivitas siswa minimal berkatagori aktif dan aktivitas guru minimal 
berkatagori baik. 
 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Penelitian ini dilaksanakan di SDN 6 Pringgabaya mulai dari tanggal 

22 Mei sampai tanggal 31 Mei 2017, penelitian ini dilakukan dalam dua 
siklus, Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan menggunakan 
pembelajaran kontekstual berbasis learning community untuk meningkatkan 
hasil belajar matematika pada materi pecahan peserta didik kelas V tahun 
pelajaran 2016/2017. 

1. Deskripsi Data Siklus I 
Dalam siklus I, aktivitas guru berada pada kategori cukup baik dan 

aktivitas siswa berada pada kategori cukup aktif, serta hasil evaluasi pada 

      
N
XM Σ

=  

 



 

 

siklus I, ketuntasan klasikal mencapai 71,42%. Namun hal ini belum 
mencapai indikator keberhasilan, sehingga diadakan perbaikan pada siklus 
II. 

2. Deskripsi Data Siklus II 
Dalam siklus II, aktivitas guru berada pada kategori baik dan siswa 

berada pada kategori aktif, serta hasil evaluasi pada siklus II, ketuntasan 
klasikal mencapai 92,85%, sehingga telah memenuhi indikator 
keberhasilan yang sudah ditetapkan pada  bab III, yaitu 85%. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata dan persentase ketuntasan belajar klasikal 
siswa pada siklus II telah mencapai indikator kinerja. Dengan demikian 
terlihat bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sampai 
siklus II dengan berhasil memenuhi indikator kinerja yang diharapkan. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada proses pembelajaran dengan 
menerapkan pembelajaran kontekstual berbasis learning community, 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Adapun 
ringkasan hasil penelitian Siklus I dan Siklus II, yang memuat nilai 
evaluasi, aktivitas siswa dan aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus I dan 
Siklus II 

 

Sikl
us 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Evaluasi Siswa 

Skor rata-
rata 

Kategori Skor 
rata-rata 

Kategori KKM 
Jumlah 
Siswa 
Tuntas 

Ketuntasa
n Klasikal 

I 16 Cukup 
baik 

64 Cukup 
Aktif 

70 10 71,42% 

II 19 Baik 83,5 Aktif 70 13 92,85% 
 

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat terjadi peningkatan aktivitas dan 
hasil belajar siswa setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus I 
hingga ke siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
penerapan pembelajaran kontekstual berbasis learning community pada materi 
pokok pecahan dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik 
kelas V SD Negeri 6 Pringgabaya tahun pelajaran 2016/2017. 

 
 
 



 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data yang dihasilkan setelah melakukan 

penelitian dengan penerapan pembelajaran kontekstual berbasis learning 
community melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Guru menjelaskan 
materi yang akan dibahas secara singkat, (2) Guru memperkenalkan 
perwakilan kelas atas yang akan membagi pengetahuannya, (3) Guru 
menugaskan perwakilan dari kelas atas (kelas 6) untuk menjelaskan kembali 
lebih rinci materi pecahan, (4) Guru membagi siswa menjadi tiga kelompok 
secara heterogen dimana dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang, 
(5)Membagikan siswa secara kelompok untuk mengerjakan LKS yang telah 
dibagikan Siswa berdiskusi bersama kelompoknya, (6) Membimbing siswa 
dengan penjelasan-penjelasan, (7) Perwakilan masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusinya, (8) Guru menugaskan kelompok lain 
untuk menanggapi hasil diskusi kelompok tersebut. (9) Guru bertanya jawab 
tentang hal-hal yang belum diketahui siswa dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika peserta didik terbukti dari aktivitas guru berada pada kategori baik 
dengan skor rata-rata 19, aktivitas siswa berada pada kategori aktif dengan 
skor rata-rata 83,5, dan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II  
yaitu nilai rata - rata 87,35 menjadi 91,07 dengan persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 71,42%  menjadi 92,85%. Jumlah siswa yang lulus pada siklus 
II sebanyak 13 siswa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual 
berbasis learning community (masyarakat belajar) dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada materi pokok pecahan peserta didik kelas V SDN 6 
Pringgabaya tahun pelajaran 2016/2017. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, maka 
peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut. 
1. Diharapkan penerapan pembelajaran kontekstual berbasis learning 

community yaitu suatu masalah yang harus dipecahkan berdasarkan 
informasi yang akurat dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk 
diterapkan dalam pembelajaran. 

2. Diharapkan kepada guru kelas V SD Negeri 6 Pringgabaya hendaknya 
menerapkan pembelajaran kontekstual Berbasis learning community dalam 
proses pembelajaran karena dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 

3. Diharapkan kepada pihak sekolah agar hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran sebagai bentuk inovasi pembelajaran 
yang mendukung sistem pembelajaran yang telah ada. 

4. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan 
pembelajaran kontekstual berbasis learning community diharapkan 
mencoba pembelajaran ini pada materi yang lain. 
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