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ABSTRAK 
 
 
 

Matematika merupakan ilmu deduktif, aksiomatik, dan abstrak.  Karakteristik 
matematika inilah yang menyebabkan matematika menjadi suatu pelajaran yang 
kadang dianggap sulit dan menjadi salah satu pelajaran yang begitu sangat di takuti 
oleh siswa. Oleh sebab itu  pembelajaran matematika khususnya pada sekolah dasar 
membutuhkan perhatian yang sunguh – sungguh dari siswa. Guru dan instansi 
pendidikan yang terkait perlu menciptakan suatu kondisi belajar yang 
menyenangkan, sehingga proses pembelajaran matematika dapat menjadi kegiatan 
yang diminati siswa. Siswa kelas III MI Ma’arif Blotongan Salatiga juga mempunyai 
kesulitan dalam pemahaman materi operasi hitung campuran. Penelitian ini 
menggunakan media kartu mainan dengan pendekatan  pendekatan  contextual 
teaching and learning (CTL) untuk  meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah hasil belajar 
matematika pokok bahasan soal cerita hitung campuran menggunakan alat peraga 
kartu mainan pada siswa kelas III MI Ma’arif Blotongan Salatiga tahun pelajaran 
2005/2006 dapat ditingkatkan.  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pokok bahasan soal cerita hitung campuran 
menggunakan pendekatan CTL adapun subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas  III MI Ma’arif Blotongan Salatiga tahun pelajaran 2005/2006.  

Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus. yang terdiri ; Perencanaan, 
Tindakan, Observasi dan Refleksi. Hasil yang diperoleh  setelah diadakan siklus I 
dengan skor > 7,5 sebanyak 25 % dari 22 siswa (5 anak), kemudian setelah diadakan 
siklus II di peroleh nilai > 7,5 sebanyak 75 % dari 22 siswa (17 anak) .  

Jadi dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan soal cerita hitung campuran dengan menggunakan media kartu 
mainan dengan pendekatan  CTL dapat ditingkatkan sehingga siswa lebih mudah 
memahaminya. Saran yang dapat diajukan bahwa untuk menyelesaikan soal cerita 
hitung campuran guru dapat menggunakan kartu mainan dengan pendekatan CTL . 

 
  

Kata kunci : Contextual teaching and learning (CTL),   
          kartu mainan 

 
 
 
 
 
 

 
 



 iii

NOTA PEMBIMBING 
 
 

Disetujui  oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji 

skripsi Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Hari  : Kamis 

Tanggal : 10 Agustus 2006 

 

        Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Dr.St.  Budi Waluyo, M.Si   Dra. Sunarmi, M.Si 

NIP. 132046848   NIP.131763886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 iv

PENGESAHAN 

Skripsi 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Hitung Campuran  Kelas III MI 

Ma’arif Blotongan Salatiga Menggunakan Alat Peraga Kartu Mainan Dan Pendekatan 

Contextual Teaching And Learning  (CTL) Tahun Pelajaran 2005/2006 

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Hari           : Senin 

Tanggal            : 28 Agustus 2006 

Panitia Ujian  

Ketua       Sekretaris 
 
 
 
Drs. Kasmadi Imam S,M.S    Drs. Supriyono, M.Si 
NIP. 130781011     NIP. 130815345 
 
Pembimbing Utama     Ketua Penguji 
 
 
 
Dr.St.  Budi Waluyo, M.Si    Iwan Junaedi, S. Si, M.Pd 
NIP. 132046848     NIP. 132231406 
 
Pembimbing Pendamping     Anggota Penguji 
 
 
 
Dra. Sunarmi, M.Si      Dra. Sunarmi, M.Si 
NIP.131763886      NIP.131763886 
       

Anggota Penguji 
 

 
 

Dr.St.  Budi Waluyo, M.Si 
NIP. 132046848 



 v

PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kata yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi , dan 

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka  

 

      Semarang,  10 Agustus 2006 

 

 

Fuad Hasyim 
NIM.4102904022 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 
 
Berusahalah kalian untuk kehidupan dunia kalian. 

Seolah – olah kalian akan hidup kekal abadi. k 

Dan  

Beramallah kalian untuk urusan akhirat kalian 

Seolah – olah kalian akan mati esok hari k 

 

   Ashshodiqu Himmatuhu Fissamaa’ , Laa Yadhurruhu Qulun Qoilin 

“Orang yang benar itu cita – citanya setinggi langit , yang tiada terkecoh cita – 

cita itu oleh ocehan siapapun”. (Wali Syaikh Abdul Qodir Al-Jailany ) 

 
 
 
 
Barang siapa ingin hidup di dunia dengan baik , maka ia harus berilmu dan; 

Barang siapa ingin hidup diakherat dengan baik  maka ia harus berilmu dan; 

Barang siapa ingin hidup pada dunia dan akherat maka ia harus berilmu 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta – fakta yang harus dihapal. Kelas masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah 

menjadi pilihan utama strategi belajar. Untuk itu diperlukan strategi belajar 

“baru” yang lebih memperdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak 

mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang 

mendorong siswa mengkontruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri 

(Diknas 2003 : 2). Melalui landasan filosofi kontruktivisme, CTL siswa 

diharapkan belajar melalui”mengalami” bukan “menghapal”. 

 Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL),  Merupakan konsep 

belajar 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 dan masyarakat (Depdiknas : 2002 : 1). 

Dengan konsep itu belajar diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa mengalami, 

bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa perlu mengerti apa makna 

belajar, apa manfaatnya, dalam status mereka, dan bagaimana mencapainya. 

Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan 
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suatu bekal untuk hidupnya nanti. Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru 

sebagai pengarah dan pembimbing. 

 Dalam kelas kontekstual tugas guru adalah membantu siswa mencapai 

tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi dari pada 

memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai suatu tim yang bekerja 

sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswa tersebut. Begitulah peran 

guru dalam kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual.  

  Pada masa seperti sekarang ini kualitas sumber daya manusia sangat di 

perlukan karena untuk menghadapi tantangan dunia pada era globalisasi yang 

penuh dengan persaingan, tidak menutup kemungkinan bila sebuah negara tidak 

mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan tertinggal jauh 

dengan negara-negara lain, rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan 

sebagai kurang berhasilnya suatu proses belajar mengajar di suatu lingkungan 

pendidikan tersebut. Jika dilihat dari penyebabnya biasa dari siswa, guru sarana 

dan prasarana maupun model pembelajaran yang di gunakan. Jika minat dan 

motivasi dan kemampuan siswa rendah, kualitas pendidik yang kurang 

profesional 

Pada umumnya siswa disekolah mempunyai kesan bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit bagi mereka oleh karena itu guru – guru 

matematika perlu memiliki strategi dan penguasaan yang baik tentang berbagai 

metode dan pendekatan dalam proses pembelajaran matematika.  

Dalam melaksanakan tugasnya guru tidak hanya berperan sebagai nara 

sumber kepada siswanya saja, tetapi guru mempunyai peranan sebagai 
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pembimbing dan juga fasilitator. Guru sendiri menyadari peranan yang 

dipegangnya dalam pertemuan dengan siswa . Berperan sebagai guru 

mengandung tantangan, karena di satu pihak guru harus sabar, ramah, 

menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana 

yang efektif ; dilain pihak guru harus memberikan tugas, mendorong siswa 

untuk berusaha mencapai tujuan, mengadakan koreksi, menegur dan menilai 

sebelum proses belajar mengajar di mulai. Siswa pada suatu kelas umumnya 

merupakan kumpulan individu - individu yang heterogen, artinya mereka 

memiliki perbedaan individual dalam proses belajar mengajar. Perbedaan-

perbedaan tersebut antara lain perbedaan intelegensi, bakat, minat, kepribadian, 

kondisi fisiologis, dan faktor lingkungan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan 

tersebut, maka ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan ada pula siswa 

yang kurang mampu dalam mengikuti pelajaran. 

  Sesungguhnya matematika itu merupakan ilmu abstrak yang butuh 

ketelitian, kesabaran, keuletan dan kesungguhan guru dalam menerapkan konsep 

dan mengetahui keadaan kondisi murid. Pada umumnya siswa berfikir dari hal - 

hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Agar siswa dapat berfikir yang 

abstrak digunakan bantuan yaitu dengan menggunakan media pendidikan atau 

alat peraga. Keterlibatan latar belakang keluarga dan ketimpangan ekonomi yang 

begitu minim berdampak pada motivasi anak menekuni pelajaran matematika 

dan juga berpengaruh pada hasil belajar anak yang belum memenuhi taraf  

maksimal. Maka dari itu peneliti membuat alat peraga yang sederhana yang bisa 
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dijangkau oleh masyarakat yang minim akan ekonomi, yaitu alat peraga kartu 

mainan yang bahannya dari kertas dan bisa dibeli dengan harga terjangkau. 

  Kondisi nyata pada Madrasah Ibtidayah Ma’arif Blotongan tahun pelajaran 

2004/2005 yang berjumlah 142 siswa mereka tergolong rendah dalam standar 

kompetensi pada umumnya. oleh karena itu hal ini memungkinkan untuk 

dinaikkan dengan melalui penanganan pendidikan semaksimal mungkin. 

 Matematika adalah sebagai ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang amat 

pesat, baik materi maupun kegunaanya . Dalam usaha untuk menanggulangi 

rendahnya hasil belajar matematika dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. Maka pemerintah telah melakukan berbagai usaha antara lain dengan 

perubahan kurikulum pendidikan,  sekaligus merupakan pedoman dalam 

melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Pada tahun 

1975 telah disusun kurikulum matematika yang kemudian disempurnakan tahun 

1984 kemudian disempurnakan lagi tahun 1994 dan tahun 2004 . sekarang yang 

dipergunakan adalah yaitu kurikulum tahun 2006 yang disebut dengan  

kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pelaksanaan kurikulum Berbasis 

Kompetensi ini berorentasi pada tujuan instruksional yang hendak dicapai dan 

prinsip belajar tuntas, (mastery learning ). Agar tujuan instruksional dapat 

dicapai dan ketuntasan belajar dapat terwujud dengan maksimal , maka 

kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal cerita pada pokok bahasan 

operasi hitung campuran perlu diketahui sedini mungkin. Hal ini untuk 

menghindari kesulitan belajar yang berlarut-larut dan terbawa sampai pada 
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jenjang yang lebih tinggi. Kemudian soal cerita merupakan hal yang paling sulit 

dialami siswa didalam menyelesaikannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul: Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Soal 

Cerita Hitung Campuran Kelas III MI Ma’arif Blotongan Salatiga Menggunakan 

Alat Peraga Kartu Mainan dan Pendekatan Contextual Teaching And Learning 

(CTL) Tahun Pelajaran 2005/2006 

B. Permasalahan 

Apakah hasil belajar siswa pada pokok bahasan soal cerita hitung 

campuran menggunakan kartu mainan dan pendekatan contextual teaching and 

learning (CTL) tahun pelajaran 2005/2006 dapat meningkat ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita hitung campuran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL)  

 

D. Manfaat Penelitian   

Dari hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberi manfaat yang 

berarti bagi siswa, guru dan sekolah.  

1. Bagi siswa 

a. Siswa memperoleh motivasi belajar sehingga lebih giat belajar 

matematika.  
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b. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang mengandung 

pengerjaan hitung campuran.  

c. Siswa merasa senang untuk belajar matematika,  tidak menganggap 

matematika sebagai momok di sekolah. 

d. Meningkatkan hasil belajar dan prestasi siswa 

2. Bagi guru  

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai materi pada 

operasi hitung campuran. 

b. Menambah semangat guru untuk belajar mengajar dan mendidik.  

c.. Menambah wawasan guru tentang strategi pembelajaran 

matematika yang membuat suasana kelas kondusif . 

d. Meningkatkan kualitas guru 

e.  Meningkatkan kreativitas guru dalam memanfaatkan benda – 

benda di sekitarnya untuk dijadikan media pembelajaran yang 

menarik. 

3. Bagi sekolah  

a. Meningkatkan mutu kualitas sekolah  khususnya pelajaran 

matematika. 

b.  Memberi kontribusi yang lebih baik pada sekolah dalam rangka 

perbaikan pembelajaran khususnya pada pokok bahasan operasi 

hitung campuran, serta kemajuan sekolah pada umumnya.  
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E. Penegasan Istilah 

 1.  Hasil belajar 

 Belajar adalah aktifitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu 

yang belajar baik aktual maupun potensial (Nana Sudjana ;1989).  

2. Kontekstual Teaching and Learning 

   Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata kedalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat (Depdiknas: 2002 :1). 

3. Kartu mainan 

  adalah seperangkat kartu yang digunakan untuk bermain dimana siswa 

mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan.(Tim MKBM : 2001) 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut : 

Bagian awal 

Bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, motto, dan persembahan, kata pengantar, dafatar isi dan 

daftar lampiran. 

Bagian kedua 

Bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, 

cara pemecahan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Berisi teori yang mendasari permasalahan dalam skripsi ini 

meliputi pengertian belajar, strategi dan metodologi pembelajaran 

matematika, pentingnya motivasi, penggunaan alat peraga.dalam 

proses belajar operasi hitung campuran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

   Menguraikan tentang subyek penelitian , variabel, siklus 

penelitian, analisis uji coba perangkat tes, cara pengambilan data 

dan indikatornya. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Bab IV Berisikan tentang analisis data penelitian membahas 

pengujian hipotesis dan hasil penguji . 

BAB V Simpulan dan Saran    

    Berisi tentang simpulan hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan terhadap hasil penelitian. 

Bagian Akhir 

   Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang 

mendukung tersusunnya skripsi. 
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 BAB  II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia, sejak lahir manusia telah menilai melakukan kegiatan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan sekaligus mengembangkan dirinya, oleh karena belajar 

sebagai suatu kegiatan telah dikenal dan bahkan sadar atau tidak telah dilakukan 

oleh manusia. Belajar adalah proses tingkah laku berkat interaksi antara individu 

dengan lingkungan (Sudjana : 1989 ). Seseorang dinyatakan melakukan kegiatan 

belajar setelah ia memperoleh hasil, yakni terjadinya perubahan tingkah laku         

( Hamalik :1986 : 41 )  

Sudjana: 1989 mengatakan bahwa belajar adalah proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Sedangkan Gagi Berliner juga 

mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses di mana organisme berubah 

perilakunya akibat pengalaman (Anonim 1996 : 4).  

Berdasarkan teori di atas belajar merupakan suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan tingkah laku oleh karena itu terjadi proses kegiatan 

yang mengakibatkan perubahan tingkah laku, perubahan itu dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, penalaran, sikap, 

kebiasaan dan sebagainya.   
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Namun demikian tidak semua perubahan tingkah laku merupakan hasil 

belajar, di bawah ini merupakan salah satu ciri-ciri perubahan tingkah laku yang 

merupakan hasil belajar.  

1. Perubahan terjadi secara sadar.  

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu fungsional.  

3. Perubahan dalam belajar bersifat aktif dan fasif.  

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.  

5. Perubahan dalam belajar bertujuan searah.  

Jadi perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan hasil akibat dari 

upaya-upaya yang dilakukan secara sadar. Secara umum belajar adalah proses 

interaksi antara diri dan lingkungan yang mungkin berujud fakta, konsep 

ataupun bahkan teori. 

2. Hakikat pembelajaran 

 Hakikat pembelajaran adalah merupakan sebuah proses pembelajaran 

dimana guru berfungsi sebagai tranformator dan siswa sebagai mediator dengan 

menggunakan media dan alat peraga tertentu untuk memperjelas pemahaman 

suatu konsep. 

 Selain itu mengajar dapat diartikan mengatur dan mengorganisasikan lingkungan 

yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar. 

Dengan  demikian pemikiran  antara para ahli yang satu dengan yang 

lainya berbeda permasalahannya.  

a. Teori William Brownell 
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 Dalam mengajarkan matematika di pendidikan dasar sebaiknya juga 

menggunakan alat peraga benda konkret. 

b. Teori Dienes (1965) 

 Bagian ini Dienes berpendapat , sebaiknya konsep diajarkan melalui 

penemuan , tidak melalui pemberitahuan dan siswa sebaiknya 

berpengalaman memanipulasi benda konkrit . pengajaran dimulai 

dengan contoh-contoh yang menuju pada suatu konsep, secara 

induktif. 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat 

bantu untuk menciptakan proses belajar-mengajar yang efektif Sudjana  (1989: 

99).  Kemudian Ruseffendi (1982 : 6) juga berpendapat, sebaiknya mengajarkan 

sesuatu konsep diusahakan melalui berbagai media dan berbagai cara mengajar 

agar lebih dapat dipahami. 

 

3. Pembelajaran matematika pendidikan dasar 

Mata pelajaran matematika di pendidikan dasar berfungsi 

mengembangkan kemampuan, berkomunikasi dengan menggunakan bilangan 

dan simbol - simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu 

memperjelas dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

Matematika di pendidikan dasar diutamakan agar siswa mengenal yang 

diperlukan sehingga memahami secara mahir menggunakan soal cerita dalam 

kaitannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.  
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Matematika sebagai sistem yang deduktif formal mengandung arti bahwa 

matematika harus dikembangkan berdasarkan pola pikir atau penalaran edukatif 

dan setiap prinsip,teori, dalil dalam matematika harus dibuktikan kebenarannya 

secara formal berdasarkan konsistensi kebenaran. Namun perinsip dalam 

matematika perlu dibuktikan dengan pola pikir deduktif hal ini dimaksudkan 

agar matematika yang dibangun terhindar dari kontradiksi. 

   Tujuan pembelajaran matematika  

   Secara umum pembelajaran matematika meliputi : 

 1. mempersiapkan siswa dalam menghadapi masalah sehingga mampu 

       menyelesaikan secara logis, kritis, rasional, cermat dan jujur, 

2. mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir, 

matematika dalam kehidupan sehari – hari dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan. 

   Secara khusus tujuan pembelajaran matematika yaitu: 

   1. siswa memiliki kemampuan yang dapat di alih  gunakan melalui 

kegiatan  matematika 

 2. siswa memiliki ketrampilan matematika untuk dapat digunakan dalam 

    kehidupan sehari – hari . 

 3. siswa memiliki pandangan yang lebih luas serta memiliki sikap 

                menghargai kegunaan matematika, sikap kritis, logis,objektif, terbuka, 

                kreatif serta inovatif. 
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 Sejauh mana siswa memahami konsep soal cerita hitung campuran dan seberapa 

jauh siswa memahami serta menguasai cara pengerjaan soal cerita hitung 

campuran pada sub pokok operasi hitung campuran  

 Guru menyajikan bermacam - macam informasi yang harus dipelajari oleh 

siswa, siswa diharapkan untuk dapat menerima dan mengolah informasi ini 

menjadi bentuk yang dapat disimpan didalam ingatannya dan memakainya 

kembali atau memindahkannya  kedalam situasi lain apabila diperlukan. 

Kemampuan siswa untuk menerima dan mengolah tersebut sangat bervariasi , 

siswa tidak mungkin dapat menerima atau mempelajari semua informasi yang 

ada. Dia akan menyeleksi dan mendeteksi sesuai dengan kemampuan dan 

karakteristiknya.. memori dikenal sebagai ingatan yang sesungguhnya adalah 

fungsi mental yang menangkap-menangkap informasi dari stimuli, dan 

merupakan tempat penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat 

didalam otak manusia. kegiatan belajar mengajar dikatan efisien kalau hasil 

belajar yang diinginkan dapat tercapai dengan usaha yang seminim mungkin. 

Perwujudan perilaku belajar biasanya terlihat dalam perubahan perubahan 

kebiasaan, ketrampilan, dan pengamatan,sikap dan kemampuan tersebut sebagai 

hasil belajar. Secara umum belajar adalah proses perubahan tingkah  laku 

sebagai hasil pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

4. Hasil belajar Matematika 

 Hasil belajar disebut sebagai hasil belajar yang dapat dilihat dan diukur.   

Sudjana (1995 : 22 ) mengemukakan bahwa hasil belajar matematika adalah 
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia memperoleh 

pengalaman belajarnya. Dalam belajar matematika terjadi proses berfikir dan  

terjadi kegiatan mental dalam kegiatan menyusun hubungan - hubungan antara 

bagian-bagian informasi yang diperoleh sebagai pengertian. karena itu orang 

menguasai hubungan-hubungan tersebut. Dengan demikian ia dapat 

menampilkan pemahaman dan penguasaan bahan yang dipelajari tersebut. 

Gagne  (dalam Sudjudi : 2005)  mengelompokkan hasil belajar menjadi lima 

bagian dalam bentuk kapabilitas yakni ketrampilan intelektual, strategi kognitif, 

informasi verbal, ketrampilan motorik, dan sikap. 

  Gagne dan Briggs N (dalam Gufron : 2005) meenerangkan bahwa hasil 

belajar yang berkaitan dengan lima kategori tersebut adalah 

1) Ketrampilan intektual adalah kecakapan yang berkenaan dengan 

pengetahuan prosedural yang terdiri atas deskriminasi jamak, kosep 

konkrit dan terdefinisi, kaidah serta prinsip. 

2) Strategi kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah – 

masalah baru dengan jalan mengatur proses internal masing – masing 

dalam memperhatikan , mengingat, dan berfikir. 

3) Informasi verbal adalah kemampuan untuk mendiskripsikan sesuatu 

dengan kata – kata mengatur informasi – informasi yang relevan . 

4) Ketrampilan motorik adalah kemampuan untuk melaksanakan dan 

mengkoordinasikan gerakan – gerakan yang berhubungan dengan otot. 
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5) Sikap merupakan kemampuan internal yan berperan dalam mengambil 

tindakan untuk menerima atau menolak berdasarkan penilaian terhadap 

objek tersebut.  

 Bloom (dalam Gufron : 2005) membagi hasil belajar menjadi tiga bagian 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagian kognitif berkenaan dengan 

ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta ketrampilan - 

ketrampilan . bagian afektif menggambarkan sikap-sikap, minat dan nilai serta 

pengembangan pengertian atau pengetahuan dan penyesuaian diri yang memadai 

. bagian psikomotorik adalah kemampuan-kemampuan menggiatkan dan 

mengkoordinasikan gerak. Bagian kognitif dibagi atas enam macam kemampuan 

intelektual mengenai lingkungan yang disusun secra hirarkis  dari paling 

sederhana sampai kepada yang paling kompleks, yaitu; (1) Pengetahuan adalah 

pengetahuan mengingat kembali hal - hal yang telah dipelajari; (2) pemahaman 

adalah kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu hal; (3) penerapan 

adalah kemampuan mempergunakan hal – hal yang telah dipelajari untuk 

menghadapi situasi – situasi baru dan nyata; (4)  analisis adalah kemampuan 

menjabarkan sesuatu menjadi bagian – bagian sehingga struktur organisasinya 

dapat difahami; (5) sintesis adalah kemampuan untuk memadukan bagian – 

bagian menjadi suatu keseluruhan yang berarti; (6) penilaian adalah kempuan 

memberi harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern atau kelompok atau 

kriteria ekstern ataupun yang ditetapkan lebih dahulu. 

  Berdasarkan pandangan - pandangan para ahli di atas maka yang dimaksud 

dengan hasil belajar matematika dalam penelitian ini adalah hasil seseorang 
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siswa dalam mengikuti proses pengajaran matematika pada jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar yang diukur  dari kemampuan siswa tersebut dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika    

  Tidak semua materi pelajaran dapat dipelajari dengan ingatan saja 

melainkan harus dengan percobaan atau dengan didemonstrasikan . pengaitan 

antara informasi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa dengan 

informasibaru oleh Aussubel disebut advanced organizer. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengaitkan pelajaran matematika menjadi pelajaran yang 

penekannanya pada belajar penemuan  discovery learning   yang artinya belajar 

untuk mencari dan menemukan konsep baru bagi siswa  dan belajar bermakna  

meaningful learning  yang artinya hasil belajar dapat diaplikasikan dan 

dikembangkan  bagi sisawa. Selanjutnya siswa diharapkan dapat mengaitkan 

informasi itu pada struktur kognitif yang sudah dipunyainya. Bila siswa sudah 

dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan  yang 

telah dimilikinya  maka dalam hal ini telah terjadi belajar bermakna  

 Konsep yang komleks dalam ilmu pengetahuan khususnya matematika 

hanya difahami jika konsep-konsep  yang lebih mendasar dan ikut dalam 

pembentukan konsep baru telah benar-benar di fahami. Gagne (dalam Gufron : 

2005) menyarankabn penggunaan kumpulan pengetahuan (learning set ) yang 

dapat mengurutkan pengajaran dengan tepat . kumpulan pengetahuan ini dapat 

didefinisikan sebagai sub-sub konsep yang berhubungan dengan suatu tingkat 

konsep tertentu dalam hirarki konsep. Gagne selanjutnya mengemukakan bahwa 

suatu program belajar terstruktur  terdiri dari kumpulan pengetahuan yang 
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terorganisasi secara hirarkis. Sebagai contoh bila seseorang mempelajari konsep 

matematika yang terkait dengan matematika,  maka terlihat bahwa penguasaan 

pengetahuan yang berurutan tergantung pada penguasaan sebelumnya.    

  Keberhasilan dalam mempelajari sesuatu banyak dipengaruhi oleh 

bagaiman siswa mempelajari dan apa karakteristik materi atau bidang yang 

sedang dipelajari itu. Matematika salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

sebagian konsepnya bersifat abstrak meskipun beberapa konsep dalam isinya 

terdiri dari hal – hal yang konkrit serta sebagian materinya memerlukan 

pemahaman secara tertulis . untuk itu dalam penelitian ini digunakan alat ukur 

berupa tes. 

 

4. Pengertian Contextual Teaching and Lerning  ( Diknas : 2002 ). 

     Dewasa ini untuk kemabali bahwa anak akan belajar lebih baik jika 

lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak 

mengalami  apa yang dipelajarinya, bukan mngetahuinya . pembelajaran yang 

berorentasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 

mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam kehidupan jangka panjang . 

  Pendekatan kontekstual Contextual Teaching and Lerning (CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasai dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan  konsep 

itu hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja 
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dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa.  Strategi 

pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil. 

  Dalam kegiatan belajar mengajar guru membantu siswa mencapai tujuan . 

guru lebih banyak berurusan dengan strategi dari pada  memberi informasi .tugas 

guru bagaikan sebuah tim yang bekerja bersama - sama untuk menemukan yang 

baru bagi siswa . sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri, bukan dari 

apa kata guru .  

  Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai seperangkat fakta - fakta yang harus dihafal.kelas masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah 

menjadi pilihan utama strategi belajar. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi 

belajar baru yang lebih memberdayakan siswa . sebuah strategi belajar yang 

tidak mengharuskan siswa menghafal fakta - fakta tetapi sebuah strategi yang 

mendorong siswa mengonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. siswa 

dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya dan bergelut dengan ide - ide. 

   Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, 

dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar  dengan cepat hal – 

hal baru dalam hal ini strategi belajar sangatlah penting kemudian guru 

membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui dan juga 

memfasilitasi agar informasi baru bermakna,memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri , dan menyadarkan siswa 

untuk menerapkan strategi mereka sendiri. 
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 Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada 

siswa.dari guru akting di depan kelas, siswa menonton” ke ‘ siswa akting bekerja 

dan berkarya, guru mengarahkan’. Belajar harus berpusat harus berpusat 

bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka ,strategi belajar 

lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya., umpan balik amat penting bagi 

siswa, yang berasal dari proses penilaian (assesment) yang benar. 

Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok penting.  

 

5. Hakikat pembelajaran kontekstual  ( Diknas : 2002 ). 

 Pembelajaran kontekstual (contextual Teaching and Learning) adalah 

konsep belajar 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 sehari- hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yaitu. 

 1) Konstruktivisme  (Constructivism) 

 2) menemukan  (Inquiry) 

 3) bertanya  (Questioning) 

 4)  masyarakat belajar (Learning Community) 

 5) pemodelan   (Modeling) 

 6) refleksi (Reflection) 

 7) penilaian sebenarnya   (Authentic Assessment) 
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   Konstruktivisme  (Constructivism) merupakan landasan berfikir filosofi 

pendekatan CTL , yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak 

sekonyong - konyong. Dalam pandangan kontruktivis, ‘strategi memperoleh’  

lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan 

mengingat pengetahuan. 

  Menemukan (Inquiry) merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis CTL. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperangkat fakta- fakta, tetapi hasil menemukan sendiri.  

   Bertanya  (Questioning)  merupakan strategi utama pembelajaran CTL 

bertanya dalam pembelajaran dipanadang sebagai kegiatan guru untuk 

mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan siswa.  Bagi siswa bertanya 

merupakan  bagian penting dalam menggali informasi  yang belum diketahuinya 

questioning dapat diterapkan: antara siswa dengan siswa, antara guru dengan 

siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang lain yang 

didatangkan kekelas, dan sebagainya. 

  Masyarakat belajar (Learning Community)  menyarankan hasil 

pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain . hasil belajar 

diperoleh dari sharing antara teman, antar kelompok,  dan atara yang tahu ke 

yang belum tahu. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi 

dua arah (two way)  

  Pemodelan   (Modeling)  maksudnya dalam pembelajaran ketrampilan atau 

pengetahuan tetentu, ada model yang bisa ditiru.  Model itu bisa cara 
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mengoperasikan sesuatu. Misalnya cara menerjemahkan soal cerita hitung 

campuran. Memahami dan membaca cepat scanning  . dalam CTL guru bukan 

satu - satunya model. model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Alat 

peraga dan sebagainya. 

  Refleksi (Reflection)  juga bagian penting dalam  dalam pembelajaran 

dengan pendekatan CTL. Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan 

dimasa yang lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. 

  Penilaian sebenarnya   (Authentic Assessment) adalah porses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa.  

Pembelajaran yang benar memeang seharusnya ditekankan pada upaya 

membantu siswa agar mampu mempelajari (learning how to learn) sesuatu 

bukan ditekankan pada  diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir 

periode pembelajaran. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melalui hasil 

dan dengan berbagai tes hanya salah satunya. itulah yang sebenarnya.  

 Zahorik (1995 : 14 -22) ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam 

praktek dalam pembelajaran kontekstual 

 1) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge) 

 2) Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge)   

 3) Pemahaman pengetahuan ( understanding knowledge) 

 4) Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (applying knowledge) 

 5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) 
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  Dalam pembelajaran kontekstual, program pembelajaran merupakan 

rencana kegiatan kelas yang dirancang guru, yang berisi skenario tahap demi 

tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya. Sehubungan dengan 

topik yang akan dipelajarinya. Berbeda dengan program yang dikembangkan 

paham objektivitas, penekanan program yang berbasis kontekstual bukan pada 

rincian dan kejelasan tujuan, tetapi pada gambaran kegiatan tahap-demi tahap 

dan media yang dipakai. Mengingat yang akan dicapai bukan ‘hasil’ tetapi lebih 

pada ‘strategi belajar’ yang diinginkan bukan ‘banyak , tetapi dangkal, 

melainkan ‘sedikit tetapi  mendalam’ 

 Apabila kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak (peserta didik) 

dengan baik dan berhasil, maka harus diperhatikan metodenya atau cara 

pendekatan yang akan digunakan, sehingga sasaran yang diharapkan dapat 

tercapai atau terlaksana dengan baik  . dengan demikian , jika pengetahuan 

tentang metode dapat diaplikasikan dengan tepat maka sasaran untuk mencapai 

tujuan akan semakin efektif dan efesien. 

 

6. Soal Cerita  

Soal cerita merupakan salah satu bentuk penyajian masalah untuk siswa, 

pemecahan masalah bagi siswa merupakan proses mental yang kompleks, 

menyangkut visualisasi, imajinasi, abstraksi dan pengumpulan ide-ide.  

Memang pada umumnya soal cerita adalah paling sulit untuk di tingkat 

sekolah dasar.  
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Herman Hudoyo memberikan contoh bagaimana membantu siswa untuk 

menyelesaikan soal cerita dan bagaimana menyajikan aktivitas untuk 

menyelesaikan soal cerita.  

1. Membantu siswa trampil menyelesaikan soal cerita, sebagai   berikut :  

a. Membaca soal cerita sedapat mungkin siswa membaca soal cerita 

itu sendiri - sendiri (dalam batin), kemudian seorang siswa 

membaca soal cerita itu dengan suara keras sedang yang lain 

mendengarkan.  

b. Penyaluran kepada siswa beberapa pertanyaan untuk mengetahui 

apakah soal cerita itu sudah benar-benar dimengerti.  

1) Apakah yang kau ketahui dari soal itu ? 

2) Bagaimana kamu dapat menyelesaikan soal itu ? 

2. Menyajikan aktivitas untuk menyelesaikan soal cerita  

a. Membaca soal cerita secara individu  

 Setelah selesai membaca, diskusikan arti soal cerita itu. 

Aktivitas ini dilakukan agar siswa mengerti soal. 

b. Gunakan soal yang tanpa bilangan 

 Misalnya Winda mempunyai beberapa rupiah uang, beberapa 

rupiah uang Winda itu hilang. Tinggal berapa rupiah uang 

Winda setelah hilang   itu ?  

Aktivitas itu dimaksudkan agar anak dapat merencanakan penyelesaian 

sebelum bekerja, untuk menyelesaikan.  



 

 

24

Pada prinsipnya, matematika merupakan pengetahuan yang bersifat 

deduktif aksiomatis dan dijiwai oleh kebenaran konsistensi, akan tetapi para ahli 

pendidikan matematika bersepakat bahwa pada siswa di tingkat pendidikan 

dasar belum memungkinkan untuk memberikan matematika secara deduktif - 

aksiomatis formal, pada siswa di tingkat pendidikan dasar perkembangan 

intlektualnya masih berada pada tahap operasional kongkrit.  

Berdasarkan cara berpikir siswa, maka pendekatan pembelajaran 

matematika dibedakan atas pendekatan induktif dan deduktif.  

Pendekatan induktif, dalam pelajaran matematika adalah suatu pendekatan 

pembelajaran matematika, yang menggunakan penalaran induktif. Penalaran 

induktif adalah suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan aman 

melalui kasus-kasus yang bersifat individual.  

Pendekatan deduktif, dalam pembelajaran matematika adalah suatu 

pendekatan pembelajaran matematika. Yang menggunakan penalaran deduktif, 

penalaran deduktif adalah suatu proses berfikir yang dimulai dari hal yang 

bersifat umum. 

Jeromi Bruner dalam teorinya mengatakan bahwa belajar matematika akan 

lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan 

struktur.  

Dengan mengenal konsep yang terstruktur yang tercakup dalam bahan 

yang sedang dibicarakan anak akan memahami materi yang harus dikuasainya 

itu, ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai    suatu pola atau struktur 

tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak.  



 

 

25

Contoh: Sebuah buku ada 15 lembar kertas. Bila ada  lima  buah buku, berapa 

lembarkah dalam lima buku ? 

 

B. Kerangka Berfikir  

Pada realita yang ada pada saat ini secara individual manusia berbeda-beda 

demikian pula dalam memahami konsep-konsep abstrak akan dicapai melalui 

tingkat belajar yang berbeda-beda matematika sebagai ilmu yang sasaran 

pembelajarannya. Abstrak cenderung sulit diberikan dan dipahami oleh siswa.  

Hal ini menyebabkan siswa enggan atau kurang bersemangat dalam 

mempelajari matematika tentang soal cerita yang harus betul-betul memahami 

isi soal cerita tersebut. Lalu diubah ke dalam kalimat matematika. Untuk 

memberi semangat dalam belajar, maka dengan  pendekatan contextual teaching 

and learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa 

yang lebih baik.  

C. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dari landasan teori yang telah 

diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan Contextual teaching and learning (CTL) 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada soal cerita hitung 

campuran kelas III dapat mengakibatkan :  

1. Kemampuan menerjemahkan soal cerita tentang pengerjaan hitung 

campuran lebih meningkat. 

2. Mampu menyelesaikan soal cerita yang mengandung pengerjaan hitung 

campuran.  



 

 

26

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang 

beralamatkan di Jalan Fatmawati, No. 02, Kelurahan Blotongan, kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada kelas III semester 

II tahun pelajaran 2005/2006 dengan jumlah siswa 22 anak. 

 
B. Variabel Penelitian  

Variabel yang harus diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita tentang hitung campuran. 

2) Model  pembelajaran dengan menggunakan metode Contextual teaching and 

learning (CTL 

Dalam bagian ini melalui proses pembelajaran pokok bahasan tentang hitung 

campuran dalam bentuk soal cerita,  peneliti menggunakan cara untuk menyelesaikan 

soal cerita dengan menggunakan metode Contextual teaching and learning (CTL), yaitu 

penyelesaian soal cerita dengan diawali dari memahami isi soal cerita dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, dari soal cerita itu membuat 

rencana penyelesaian dengan memuluskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dari soal cerita itu, membuat rencana penyelesaian soal cerita dengan diawali dari 

memahami isi soal cerita dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Dari soal cerita itu, membuat rencana penyelesaian dengan menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal cerita itu, membuat rencana 
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penyelesaian dengan menuliskan kalimat matematika dilanjutkan pelaksanaan rencana 

yaitu menyelesaikan soal cerita yang telah ditulisnya dengan menggunakan metode 

Contextual teaching and learning.  

 

C. Rencana penelitian  

  Penelitian tindakan kelas  ini direncanakan terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Tiap - tiap siklus direncanakan berkesinambungan, 

artinya proses dan hasil siklus I akan ditindak lanjuti dalam siklus 2.  

 Prosedur penelitian tindakan kelas ini setiap siklus meliputi; (1) Perencanaan (Planing); 

(2) Tindakan (acting); (3) Observasi (observing); (4)  Refleksi (reflecting) . 

1. Siklus I 

  Pada siklus ini terdiri dari beberapa hal  yang dapat menunjang tercapainya 

belajar mengajar yaitu : 

a. perencanaan (planing) 

 1) Menyusun rencana pembelajaran dan skenario  pembelajaran dengan    

pendekatan  contextual teaching and learning   menggunakan kartu mainan  

   2) Menyiapkan alat Bantu mengajar dan mengumpulkan data 

   3) Menyiapkan alat peraga seperangkat kartu mainan. 

   4) Menyusun alat evaluasi. 

 b. Tindakan (acting) 

   1) Guru melakukan apersepsi dengan metode Tanya jawab tentang penjumlahan 

dan pengurangan dengan tujuan: 

  a) mengingat kembali konsep penjumlahan 
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  b) agar siswa memehami materi dengan tepat 

  c) pencapaian materi tepat waktu  yang direncanakan 

  d) memusatkan perhatian pada situasi belajar. 

  2) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan 

 3) Proses tranformasi materi 

    a) Guru memperagakan soal cerita yang mengandung pengerjaan hitung 

campuran  dengan media kartu mainan . 

    b) Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yang mengandung penjumlahan dan pengurangan. 

 c) Setelah menyelesaikan soal siswa diminta guru, untuk menulis hasil kerjanya 

dipapan tulis. Dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat menarik 

kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. 

     d)  Guru memberi tes siklus  

 c.  Observasi (observing) 

1) Tehnik pengumpulan data  

a) Peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran dan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan lembar kerja siswa. 

b) Observer mengamati dan memberikan penilaian proses pembelaran dari 

awal hingga akhir. 

2) Alat pengumpulan data 

a) Tes siklus I dilaksanakan setelah selesai siklus I untuk memperoleh data 

kuantitatif di akhir siklus I 

b) Instrumen data kuantitatif observasi guru di kelas 
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4. Refleksi (reflecting) 

 Hasil refelksi merupakan landasan untuk menentukan tindakan pada siklus II 

meliputi : 

a)  Mengetahui kemampuan hasil belajar siswa 

b) Mengetahui kreativitas siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan pendekatan Contextual teaching and learning 

2. Siklus II 

1. Perencanaan ( planing) 

Rencana yang dibuat pada prinsipnya sama dengan siklus I, hanya materinya diganti 

dengan pembagian dan perkalian 

2. Tindakan (acting) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan metode Tanya jawab tentang pembagian dan 

perkalian  dengan tujuan: 

 1) mengingat kembali konsep penjumlahan 

 2) agar siswa memahami materi dengan tepat 

 3) pencapaian materi tepat waktu  yang direncanakan 

 4) memusatkan perhatian pada situasi belajar. 

  b. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan 

 c. Proses tranformasi materi 

    1) Guru memperagakan soal cerita yang mengandung pengerjaan hitung 

campuran  dengan media kartu mainan . 

    2)  Guru membimbing dan mengamati siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yang mengandung pembagian dan perkalian. 
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 3) Setelah menyelesaikan soal siswa diminta guru, untuk menulis hasil kerjanya 

dipapan tulis. Dengan bimbingan guru siswa diharapkan dapat menarik 

kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. 

     4)  Guru memberi tes siklus II 

 3.  Observasi (observing)Tehnik pengumpulan data  

a) Peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran dan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan lembar kerja siswa. 

b) Observer mengamati dan memberikan penilaian proses pembelaran dari 

awal hingga akhir. 

c) Alat pengumpulan data 

d) Tes siklus I dilaksanakan setelah selesai siklus I untuk memperoleh 

data kuantitatif di akhir siklus I 

e) Instrumen data kuantitatif observasi guru di kelas 

3. Refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini dilakukan analisis data dan pembahasannya. Kegiatan ini untuk 

melihat sejauh mana efektivitas kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga 

kartu mainan dengan pendekatan Contextual teaching and learning  pada pokok 

bahasan soal cerita hitung campuran serta untuk mengetahui perubahan -

perubahan yang terjadi baik pada siswa, suasana kelas, maupun guru. 
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D. Cara pengumpulan data 

 Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliabel dari pelaksanaan penelitian 

tindakan ini, maka perlu kelengkapan data. Kualitas alat pengumpul data dan ketepatan 

alat analisanya. 

1. Jenis data 

a) Data hasil belajar siswa. 

b) Data guru selaku peneliti. 

c) Data keaktifan siswa. 

2. Cara pengumpulan data 

a) Melalui hasil tes. 

b) Hasil pengamatan dari observer. 

c) Hasil pengamatan dari peneliti. 

 

E. Indikator keberhasilan 

 Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat 

dari : 

1. Nilai rata - rata kelas minimal 7,5 

2. Presentase siswa yang memperoleh skor ≥ 7,5 adalah 75 % dari 22 siswa  yang ada.  

3. Keaktifan belajar siswa meningkat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian dan Pembahasan 

Pengumpulan data telah dilaksanakan sejak pengambilan data penelitian 

telah dilakukan proses penyelesaian sehingga diperoleh hasil berikut : 

1. Siklus I 

a. Hasil pengamatan 

Siklus I merupakan proses pembelajaran operasi hitung campuran yang 

mengandung penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan kartu mainan. 

Dengan sub pokok soal cerita hitung campuran dilaksanakan hari selasa 07  februari 

2006 dengan alokasi waktu satu kali pertemuan 2 jam pelajaran (2 x35 menit)  

Pada jam pertemuan pertama untuk persiapan dan pelaksanaan tindakan 

sedangkan jam pelajaran kedua digunakan untuk melaksanakan tes siklus I. 

Sebelum pelaksanaan tindakan guru menjelaskan terlebih dahulu tentang  

penjumlahan dan pengurangan dengan kartu mainan tersebut. Kemudian siswa diberi 

tahu cara memahami soal cerita hitung campuran. Pada saat guru menjelaskan materi 

kepada siswa, siswa kelihatan tegang. Apabila guru memberikan pertanyaan secara 

lesan kepada siswa terlihat beberapa siswa diam dan tidak menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru hal itu dilihat dari data yang terangkum mengenai 

partisipasi siswa, dalam pembelajaran siswa antara lain ; 

1) Banyak siswa yang aktif 25% dari jumlah siswa  
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2) Banyak siswa yang  kurang terlibat dan tidak aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran 75 %  atau 17 siswa. 

3) Siswa yang memperoleh nilai > 7,5 sebanyak 25 % atau 5 dari 22 siswa 

. 

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa siswa merasa takut untuk 

bertanya kepada guru hal itu menyebabkan ketidak aktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

Selanjutnya guru dan siswa melaksanakan skenario yang telah di tentukan , 

yakni guru menjelaskan cara penggunaan kartu mainan pada operasi hitung 

campuran, guru menyuruh salah seorang siswa  untuk mengambil 3 kartu mainan 

kemudian guru menyuruh lagi salah seorang siswa untuk mengambil 3 buah kartu 

kemudian anak tersebut diminta untuk menggabungkan kartu yang telah mereka 

ambil salah satu diantara mereka diminta untuk menghitung kartu yang telah 

digabungkan. Sehingga anak benar-benar faham tentang konsep penjumlahan . 

Selanjutnya salah satu anak diminta untuk mengambil sepuluh kartu mainan yang 

telah disediakan. lalu guru meminta salah satu anak lagi untuk mengambil lima kartu 

yang telah diambil anak yang pertama, kemudian anak yang pertama diminta untuk 

mennghitung kartu yang tersisa sampai anak benar - benar faham tentang konsep 

pengurangan. 

b. Data hasil tes siklus I 

Rata – rata nilai pada siklus I yang dilaksanakan  pada hari selasa 07  

Februari 2006 dengan alokasi waktu satu kali pertemuan 2 jam pelajaran (2 x 35 
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menit)  memperoleh nilai  = 6.23. Siswa yang memperoleh nilai > 7.5 sebanyak     

25 % atau 5 dari 22 siswa. 

 

2. Siklus II 

a. Hasil pengamatan 

Siklus II merupakan proses pembelajaran operasi hitung campuran yang 

mengandung perkalian dan pembagian dengan menggunakan kartu mainan. Dengan 

sub pokok bahasan soal cerita hitung campuran  yang dilaksanakan hari senin 06  

maret  2006 dengan alokasi waktu satu kali pertemuan 2 jam pelajaran (2 x35 menit)  

Pada jam pertemuan pertama untuk persiapan dan pelaksanaan tindakan 

sedangkan jam pelajaran kedua digunakan untuk melaksanakan tes siklus II. 

1. Banyak siswa yang aktif 75% dari jumlah siswa  

2. Banyak siswa yang  kurang terlibat dan tidak aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran 25%  atau 5 siswa. 

3. Siswa yang memperoleh nilai > 7,5 sebanyak 75 % atau 1 7 dari 22 siswa . 

Dari data di atas dapat dimabil kesimpulan bahwa siswa merasa senang 

untuk bertanya kepada guru hal itu menyebabkan siswa aktif dalam pembelajaran. 

Selanjutnya guru dan siswa melaksanakan skenario yang telah di tentukan , 

yakni guru menjelaskan cara penggunaan kartu mainan pada operasi hitung 

campuran, guru menyuruh salah seorang siswa  untuk mengambil 4 kartu mainan 

kemudian guru menyuruh lagi salah seorang siswa untuk mengambil 4 buah kartu. 

kemudian kedua anak tersebut diminta untuk menggabungkan kartu yang telah 

mereka ambil salah satu diantara mereka diminta untuk menghitung kartu yang telah 
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digabungkan. Sehingga anak benar - benar faham tentang konsep perkalian 

.selanjutnya salah satu anak diminta untuk mengambil duapuluh kartu mainan yang 

telah disediakan oleh guru, lalu guru meminta empat orang anak untuk mengambil  

kartu yang telah diambil anak yang pertama dengan sama banyak, kemudian anak 

diminta untuk menghitung berapa jumlah  yang diperoleh masing - masing anak 

tersebut. sehingga sampai anak benar - benar faham tentang konsep pembagian. 

    Hal tersebut dapat ditunjukkan indikator sebagai berikut 

1. Banyak siswa yang aktif 75% dari jumlah siswa  

2. Banyak siswa yang  kurang terlibat dan tidak aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran 25%  atau 5 siswa. 

3. Siswa yang memperoleh nilai > 7,5 sebanyak 75 % atau 1 7 dari 22 siswa . 

Dari data diatas dapat dimabil kesimpulan bahwa siswa merasa senang untuk 

bertanya kepada guru hal itu menyebabkan siswa aktif dalam pembelajaran. 

b. Data hasil tes siklus II 

Rata - rata nilai 167,5 : 22 = 7,61 

Siswa yang memperoleh nilai > 7,5 sebanyak 75 % atau 17 dari 22 siswa. 

B. Pembahasan 

Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas, guru mengadakan uji coba 

tes yang dilaksanakan setiap siklus yang dilaksanakan di MI Ma’arif Blotongan 

Salatiga. Uji coba tes dilaksanakan setiap siklus , daftar peserta uji coba dapat dilihat 

pada lampiran berikutnya, dan Siklus II pada lampiran terakhir. 

  Dari analisis data hasil penelitian tindakan kelas ini yakni analisis terhadap 

pengamatan proses pembelajaran dan hasil belajar dengan menggunakan kartu 
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mainan dengan menggunakan pendekatan Contextual Teching and Learning (CTL) 

pada pokok bahasan operasi hitung campuran pada siswa kelas III MI Ma’arif 

Blotongan Salatiga diperoleh hasil menuju arah perbaikan dan peningkatan 

pemahaman konsep operasi hitung pecahan serta meningkatkannya prestasi belajar 

serta layanan guru dalam menangani proses belajar. Pengguanaan kartu mainan 

sangatlah efektif karena meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini dapat 

terlihat dari peranan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

penelitian tindakan kelas ini. Dalam tindakan kelas ini guru menempatkan diri 

sebagai sosok yang dapat membantu siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap guru sebagai pemimpin belajar, 

fasilitator belajar, moderator belajar sekaligus sebagai evaluator belajar. 

Hal ini guru bertugas menentukan tujuan belajar, sumber belajar serta 

mengarahkan bagaimana cara siswa melaksanakan kegiatan belajar, memotivasi 

siswa , mengawasi memberi bantuan, bimbingan, petunjuk, menilai proses belajar 

dan hasil belajar yang dicapai siswa, 

Sedangkan untuk siswa sendiri dalam pelaksanaan tindakan kelas ini siswa 

tidak hanya terlibat dalam fisik semata, namun terlibat secara mental emosional 

intelektual dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan serta pembentukan sikap 

dan nilai dalam pembentukan ketrampilan. hal ini ditunjukkan dengan keaktifan 

siswa dalam mempraktekkan kartu mainan. 

Dalam proses pembelajaran siswa menjadi semangat, lebih bergairah dan 

tidak bosan. Untuk meningkatkan penguasaan berhitungnya, siswa berusaha bermain 

kartu  semaksimal mungkin, sehingga jelas bahwa penggunaan kartu mainan 
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menggunakan pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam operasi 

hitung campuran dapat membangkitkan minat siswa. minat belajar siswa merupakan 

faktor yang mempunyai peran penting dalam belajar matematika. Dengan minat 

belajar yang besar akan menimbulkan motivasi belajar yang tinggi, karena motivasi 

belajar yang tinggi akan menentukan keberhasilan siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasanhasil penelitian siklus I dan siklus II  

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kartu mainan dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam menyelesaikan hitung campuran pada pokok 

bahasan soal cerita hitung campuran hal ini terbukti: 

Pada siklus I nilai rata – rata matematika pada pokok bahasan soal 

cerita hitung campuran (penjumlahan dan pengurangan) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah  6,23. Dan siswa yang 

memperoleh  nilai >7.5 sebanyak 25 % atau 5 dari 22 siswa. 

Pada siklus II nilai rata – rata matematika pada pokok bahasan soal 

cerita hitung campuran (perkalian dan pembagian) dengan pendekatan  

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah  7,61. Dan siswa yang 

memperoleh nilai >7,5 sebanyak 75 % atau 17 dari 22 siswa. 

 

B. Saran 

Setelah dilaksanakan PTK dikelas III MI Ma’arif Blotongan Salatiga 

pada tahun paelajaran 2005/2006 bahwa salah satu cara meningkatkan hasil 

belajar siswa pada konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 
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pembagian dapat digunakan pembelajaran menggunakan alat peraga kartu 

mainan dengan pendekatan Contextual Teching and Learning (CTL) . 
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