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ABSTRAK 

Ningrum, Santi Dwi Puspita. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Matematika melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
pada Siswa Kelas V SDN Weding 1 Demak. Skripsi. Jurusan PGSD. 
Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) 
Drs. Moch. Ichsan, M.Pd dan Pembimbing (2) Pitadjeng, S.Pd, M.Pd. 207 
halaman. 

 
 Berdasarkan observasi awal pada kegiatan pembelajaran di kelas V SDN 
Weding 1 Demak terdapat permasalahan. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 
Siswa pasif hanya menerima pengetahuan yang di berikan oleh guru. Guru jarang 
menggunakan alat peraga atau media dalam pembelajaran matematika. Siswa 
hanya diberikan rumus untuk diterima dan di hafalkan tanpa melalui diskusi 
kelompok. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran matematika rendah. 
Pembelajaran dengan pendekatan CTL merupakan salah satu pendekatan yang 
dapat mengatasi masalah tersebut. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah pendekatan 
CTL dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika? (2) 
Apakah pendekatan CTL dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
matematika? (3) Apakah pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika? Tujuan penelitian ini adalah : (1) Meningkatkan 
keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan CTL. (2) 
Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
pendekatan CTL. (3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui pendekatan CTL. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui pendekatan 
CTL dengan menggunakan dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Weding 1 
Demak. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, pengamatan (observasi), 
dokumentasi, dan catatan lapangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Keterampilan guru dalam 
pembelajaran matematika melalui pendekatan CTL meningkat. Pada siklus I 
diperoleh rata-rata persentase 84% (baik). Pada siklus II mengalami peningkatan 
rata-rata persentase 93% (baik sekali). (2) Aktivitas siswa pada pembelajaran 
matematika melalui pendekatan CTL meningkat. Pada siklus I rata-rata  
persentase 70,5% (baik). Pada siklus II persentase aktivitas siswa menjadi 85,5% 
(baik sekali). (3) Hasil belajar siswa pada siklus I dan II mengalami peningkatan. 
Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal 63% (cukup) dan meningkat pada siklus 
II menjadi 82% (baik). Hal ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar 
klasikal pada siklus II > 75% sehingga dinyatakan berhasil. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan CTL dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di SDN Weding 1 Demak. 
 
Kata kunci : CTL, kualitas pembelajaran, keterampilan guru, aktivitas siswa.          
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pendidikan nasional yaitu untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.(dalam www.hukumonline.com) 

Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa struktur kurikulum SD/MI 

meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan 

selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI. Kurikulum SD/MI 

memuat 8 mata pelajaran (pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; 

bahasa Indonesia; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; 

seni budaya dan keterampilan; pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan), 

muatan lokal, dan pengembangan diri. (Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006). 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa 

1 
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matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, 

aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit.  Untuk menguasai dan 

mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat 

sejak dini (Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006).  

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif 

(Permendiknas Nomor 22 tahun 2006).  

Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah 

yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah 

kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, 

atau media lainnya. 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, 
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dan tepat, dalam pemecahan masalah. Menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika. Memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah (KTSP 2006).  

Hasil temuan Riyanto (2010:160), sejauh ini pendidikan kita masih 

didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta 

yang harus dihafal, kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan, kemudian guru tidak menggunakan multimedia dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk itu diperlukan strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa 

menghafalkan fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri.  

Hasil temuan para ahli (dalam Martinis Yamin, 2007:76) terdapat 

kecenderungan perilaku guru dalam kegiatan pembelajaran yang lesu, pasif, dan 

perilaku yang sukar dikontrol. Perilaku semacam ini diakibatkan suatu proses 

pembelajaran yang tidak banyak melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, siswa tidak termotivasi, 
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dan tidak terdapat suatu interaksi dalam pembelajaran serta hasil belajar yang 

tidak terukur dari guru. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Gita pada siswa kelas V 

SD 3 Sambangan tahun pelajaran 2006/2007 dengan judul Implementasi 

Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Di Sekolah Dasar menunjukkan bahwa implementasi pendekatan kontekstual 

melalui pembelajaran kooperatif berbantuan LKS dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa kelas V SD 3 Sambangan. Hal ini dapat dilihat dari 

terjadinya peningkatan skor rata-rata kelas dari 6,29 pada siklus I menjadi 7,45 

pada siklus II. Meskipun ketuntasan belajar belum memenuhi tuntutan kurikulum 

yaitu minimal 85% tetapi ketuntasan belajar siswa juga meningkat dari 52,94% 

pada siklus I menjadi 79,41% pada siklus II. Rerata tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang diterapkan adalah 43,29 yang tergolong sangat positif. Selama 

pembelajaran terlihat yaitu siswa tampak senang mengikuti pembelajaran. Siswa 

berani mengemukakan pendapat maupun mengajukan pertanyaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Subagiyo (2005) pada siswa kelas V SD 

Negeri Wates dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

wates pada Pokok bahasan Bangun Datar sebagai Implementasi Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

SD kelas V SDN Wates meningkat. Hal ini ditunjukan pada siklus I siswa 

mencapai nilai rata-rata kelas minimal 6,27, sedangkan ketuntasan belajarnya 

adalah 50 %. Siklus II mencapai nilai rata-rata kelas 7,2 dan ketuntasan belajarnya 

adalah 78,5%. Berdasarkan hasil belajar siswa diatas dapat disimpulkan bahwa 
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pembelajaran dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar. 

Pelaksanaan pembelajaran tersebut di atas merupakan gambaran yang terjadi 

di SDN Weding 1 Demak. Berdasarkan hasil observasi bahwa pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan di SDN Weding 1 masih banyak berpusat pada 

guru. Prestasi belajar matematika masih sangat rendah jika dibandingkan dengan 

mata pelajaran yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif. 

Siswa pasif hanya menerima pengetahuan dari guru dan tidak aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran. Siswa diberikan rumus oleh guru untuk diterima dan 

dihafalkan, kemudian siswa mengerjakan soal-soal latihan. Siswa tidak dibiasakan 

memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran matematika. 

Guru jarang menggunakan alat peraga atau media pelajaran matematika sehingga 

siswa kesulitan dalam menemukan konsep matematika. Guru jarang membahas 

materi matematika dengan menggunakan kegiatan diskusi kelompok maupun 

diskusi kelas. Hanya guru satu-satunya yang menjadi model pembelajaran tanpa 

melibatkan siswanya. Target guru dalam pengajaran matematika lebih 

mengarahkan agar siswa mampu mengerjakan soal tes. Hasil belajar hanya diukur 

dengan tes.  Akibatnya kualitas pembelajaran matematika di SDN Weding 1 

rendah. 

Hal tersebut tampak dari data hasil belajar siswa kelas V SDN Weding 1 

pada ulangan semester masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 65. Data hasil belajar matematika siswa ditunjukkan 

sebagai berikut: nilai terendah 45, nilai tertinggi 85, dan rata-rata kelas 61,7. Jadi 
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siswa yang telah mencapai standar ketuntasan ada 10 siswa (37%), sedangkan 

siswa yang belum mencapai standar ketuntasan ada 17 siswa (63%). Siswa masih 

banyak yang belum mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan pembelajaran matematika. Berdasarkan perolehan hasil pembelajaran 

tersebut, terbukti bahwa pembelajaran matematika belum berhasil sehingga proses 

pembelajaran perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran 

tradisional ternyata kurang mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas. Jadi diperlukan upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

matematika agar meningkatkan minat, menarik perhatian siswa, serta 

meningkatkan keaktifan siswa. Untuk mengatasi masalah yang timbul di kelas V 

pada mata pelajaran matematika, maka salah satu alternatif pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di SDN Weding 1 Demak sebagai sarana penelitian adalah 

pendekatan CTL. 

CTL membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul ‘‘Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
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Matematika melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

Siswa Kelas V SDN Weding 1 Demak”. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika  pada siswa kelas V SDN Weding 1 Demak?  

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1.2.1.1. Apakah pendekatan CTL dapat meningkatkan keterampilan guru kelas 

V dalam pembelajaran matematika di SDN Weding 1 Demak? 

1.2.1.2. Apakah pendekatan CTL dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V 

dalam pembelajaran matematika di SDN Weding 1 Demak? 

1.2.1.3. Apakah  pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

V dalam pembelajaran matematika di SDN Weding 1 Demak? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika kelas 

V SDN Weding 1 akan dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK). PTK ini 

dilaksanakan oleh guru dengan tujuan untuk meperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam memecahkan masalah di sekolah. Yaitu dengan 

menerapkan pendekatan CTL.  
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Pengimplementasian pembelajaran kontekstual dapat dilakukan dengan cara 

guru dalam pembelajarannya mengaitkan antara materi yang akan diajarkannya 

dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-

hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama CTL yakni sebagai berikut. 

1.2.2.1. Mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna 

jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan baru (constructivism). 

1.2.2.2. Membentuk group belajar yang saling tergantung (interdependent 

learning groups) yaitu agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan 

orang lain, maka pembelajaran hendaknya selalu dilaksanakan dalam kelompok-

kelompok belajar atau proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

kelompok. 

1.2.2.3. Memfasilitasi kegiatan penemuan (inquiry), yaitu agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri (bukan hasil 

mengingat sejumlah fakta). 

1.2.2.4. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui pengajuan pertanyaan 

(questioning). Bertanya dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing, dan memahami kemampuan berpikir siswa, sedangkan bagi siswa 

kegiatan bertanya untuk menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah 

diketahui dan menunjukkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. 

Bertanya dapat diterapkan antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, 
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antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang baru yang didatangkan di 

kelas. 

1.2.2.5. Pemodelan (modeling), maksudnya dalam sebuah pembelajaran selalu 

ada model yang dapat ditiru. Guru memberi model tentang bagaimana cara 

belajar, namun demikian guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa atau dapat juga mendatangkan dari luar. 

1.2.2.6. Refleksi (reflection), adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

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

dimasa yang lalu kuncinya adalah bagaimana pengetahuan itu mengendap di 

benak siswa.  

1.2.2.7. Penilaian sesungguhnya (authentic assesment), adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan 

belajar siswa. Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan pada 

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

bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi diakhir periode 

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

dengan berbagai cara. Tes hanya salah satunya itulah hakekat penilaian yang 

sebenarnya (Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2003: 10-20). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan hakikat tindakan kelas, maka tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran matematika melalui 
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pendekatan CTL pada siswa kelas V SDN Weding 1 Demak. Adapun tujuan 

khusus penelitian ini adalah: 

1.3.1. Meningkatkan keterampilan guru kelas V dalam pembelajaran matematika 

melalui pendekatan CTL di SDN Weding 1 Demak.  

1.3.2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas V dalam pembelajaran matematika 

melalui pendekatan CTL di SDN Weding 1 Demak.  

1.3.3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran matematika 

melalui pendekatan CTL di SDN Weding 1 Demak.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara langsung kepada semua 

pihak baik siswa, guru, sekolah, dan peneliti itu sendiri. 

1.4.1. Manfaat Bagi Siswa 

1.4.1.1. Siswa dapat memperoleh pengetahuan matematika bukan hanya teori 

tetapi pengetahuan dalam dunia nyata. 

1.4.1.2. Siswa terbiasa memecahkan masalah, menemukan sesuatu sehingga 

pengetahuan siswa bertambah 

1.4.1.3. Dalam pembelajaran siswa menjadi aktif dan kreatif sehingga tujuan 

pembelajaran lebih cepat tercapai 

1.4.1.4. Melalui proses pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dapat meningkat 

1.4.1.5. Kerjasama dan sikap sosial antar siswa meningkat  
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1.4.2. Manfaat Bagi Guru  

1.4.2.1. Memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas 

1.4.2.2. Menyelesaikan masalah pembelajaran yang sedang dialami  

1.4.2.3. Menambah wawasan guru tentang berbagai pendekatan pembelajaran 

sehingga guru tidak terpaku pada satu metode 

1.4.2.4. Memotivasi guru agar lebih mengembangkan pengetahuan untuk 

merencanakan pembelajaran dengan baik 

1.4.2.5. Memperluas gambaran guru tentang perkembangan siswa dan kemajuan 

belajarnya melalui proses belajar, bukan hanya melalui hasil tes akhir saja.  

1.4.3. Manfaat Bagi Sekolah 

1.4.3.1. Melalui pendekatan CTL keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran meningkat. Akhirnya hasil belajar meningkat mengacu pada 

tujuan pendidikan di sekolah. Yaitu peningkatan kualitas belajar siswa khususnya 

matematika.  

1.4.3.2. Dengan mengaitkan proses dan hasil belajar matematika maka dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah pada umumnya.  

1.4.4. Manfaat Bagi Peneliti 

1.4.4.1. Sebagai laporan kepada kepala UPTD DIKPORA  Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak untuk digunakan referensi. 

1.4.4.2. Sebagai bahan laporan untuk memenuhi tugas mata kuliah Skripsi 

mahasiswa  PGSD Universitas Negeri Semarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Teori  

2.1.1. Pengertian Belajar 

Berbagai ahli mendefinisikan belajar sesuai aliran filsafat yang dianutnya 

sebagai berikut. Winkel (dalam Riyanto, 2010:5) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat 

secara relatif konstan dan berbekas. 

Sedangkan Cronbach memberikan definisi bahwa belajar itu merupakan 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Cronbach bahwa 

belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sesuatu yaitu 

menggunakan pancaindra. Dengan kata lain, bahwa belajar adalah suatu cara 

mengamati, membaca, meniru, mengintiasi, mencoba sesuatu, mendengar, dan 

mengikuti arah tertentu (dalam Riyanto, 2010:5). 

Lebih lanjut, Degeng (dalam Riyanto, 2010:5) menyatakan bahwa belajar 

merupakan pengaitan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang sudah dimiliki 

si  belajar. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam proses belajar, siswa akan 

menghubung-hubungkan pengetahuan atau ilmu yang telah tersimpan dalam 

memorinya dan kemudian menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. 

12 
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Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses untuk mengubah performansi yang 

tidak terbatas pada keterampilan, tetapi juga meliputi fungsi-fungsi, seperti skill, 

persepsi, emosi, proses berpikir, sehingga dapat menghasilkan perbaikan 

performansi. 

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan siswa yang bersifat 

permanen. Belajar itu akan lebih baik bila peserta didik itu mengalami atau 

melakukan. Belajar adalah menghubung-hubungkan pengetahuan atau ilmu yang 

telah tersimpan dalam memori seseorang dan kemudian menghubungkan dengan 

pengetahuan yang baru. Dalam hal ini difokuskan pada pembelajaran matematika.   

2.1.2. Hakekat Matematika 

2.1.2.1. Pengertian 

 Menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2010:1) matematika adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu 

tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan 

akhirnya ke dalil. Sedangkan menurut Soedjadi (dalam Heruman, 2010:1) hakikat 

matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan 

pola pikir yang deduktif. Setiap konsep matmatika yang abstrak yang baru 

dipahami siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama 

dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakan 

siswa tersebut. 
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 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu yang di dalamnya berisi mengenai bilangan dan operasi hitung. 

Matematika didasarkan keadaan dunia nyata siswa sehingga dalam 

pembelajarannya pun sudah seharusnya dikombinasikan dengan lingkungan 

sebagai unsur dalam pembelajaran. 

2.1.2.2. Tujuan 

 Tujuan pembelajaran matematika di SD (BNSP, 2008:44) adalah sebagai 

berikut: 

2.1.2.2.1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam memecahkan masalah 

2.1.2.2.2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika 

2.1.2.2.3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merncang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh 

2.1.2.2.4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

2.1.2.2.5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pembelajaran matematika adalah untuk mengajarkan konsep, penalaran dan 

pemecahan masalah kepada siswa, kemudian menyajikan data dan memberikan 

rangsangan keingintahuan kepada siswa dalam hal belajar.  

2.1.2.3. Langkah Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar 

 Heruman (2010:2) merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika 

SD dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru 

hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan 

kurikulum dan pola piker siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru harus 

memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa 

menyenangi pelajaran matematika. 

 Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi 

tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar (penanaman konsep), 

pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. Memang tujuan pembelajaran 

matematika di SD ini yaitu agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai 

konsep mmatematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju 

tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-langkah benar yang sesuai 

dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Berikut ini adalah pemaparan 

pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika. 

(Heruman,2010:3) 

2.1.2.3.1. Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep), yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep 

tersebut. Kita dapat mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan 
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dengan kata ”mengenal”. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan 

jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang 

konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. Dalam kegiatan 

pembelajaran konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat 

digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir siswa. 

2.1.2.3.2. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan 

dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, 

pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi 

masih merupakan  lanjutan dari penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, 

penanaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di 

semester atau kelas sebelumnya. 

2.1.2.3.3. Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan 

agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 

Seperti halnya pada pemahaman konsep, pembinaan keterampilan juga terdiri dari 

dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep dan pemahaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, 

pembelajaran pembinaan keterampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, 

tetapi masih merupakan  lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. 

Pada pertemuan tersebut, penanaman  dan pemahaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. 
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 Atas dasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengajarkan 

matematika di SD harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar yang sesuai 

dengan kemampuan dan lingkungan siswa. Hal ini meliputi tiga tahapan yaitu, 

penanaman konsep, pemahaman konsep dan pembinaan keterampilan. 

2.1.2.4. Teori Belajar Bruner 

 Bruner mengemukakan bahwa dalam belajar anak sebaiknya diberi 

kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga). Melalui alat peraga, 

anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang 

terdapat pada benda yang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh 

anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya. 

 Tiga tahapan dalam teori Bruner (dalam Smith Mark, dkk, 2009:117) 

tentang perkembangan intelektual adalah : 

2.1.2.4.1. Enactif , dimana seseorang belajar tentang dunia melalui aksi-aksi 

terhadap objek. 

2.1.2.4.2. Iconic, dimana pembelajaran terjadi melalui penggunaan model-model 

dan gambar-gambar. 

2.1.2.4.3. Symbolic , yang menggambarkan kapasitas berpikir dalam istilah-istilah 

yang abstrak. 

 Bruner (dalam Heruman, 2010:4) dalam metode penemuannya 

mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa harus menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukannya. “Menemukan” disini terutama 

adalah menemukan lagi (discovery), atau dapat juga menemukan yang sama sekali 

baru (invention). Oleh karena itu, materi yang disajikan kepada siswa bukan 
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dalam bentuk akhir dan tidak diberitahukan cara penyelesaiannya. Guru harus 

lebih banyak berperan sebagai pembimbing dibandingkan sebagai pemberi tahu.  

Atas dasar uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika haruslah dimulai dari penjelasan materi secara konkrit terlebih 

dahulu, mengingat anak usia sekolah dasar masih dalam tahapan berpikir 

operasional konkrit. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa lebih mudah 

mengetahui dan memahami tentang materi yang diajarkan dengan menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai. Setelah dari tahapan berfikir konkrit selesai 

kemudian dapat dilanjutkan ke tahapan berfikir yang abstrak. Dengan demikian 

peneliti melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan CTL. 

2.1.3. Pendekatan CTL 

Untuk beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan 

teknologi, pembelajaran matematika di SD perlu terus ditingkatkan kualitasnya.  

Kita melihat bahwa informasi yang harus diketahui oleh manusia setiap hari 

begitu beraneka ragam, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan 

demikian, kita harus memanfaatkan cara atau strategi tertentu untuk 

memperolehnya. Pembelajaran CTL merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran pada 

kurikulum KTSP. 

Pendefinisian pembelajaran dengan pendekatan kontekstual sangatlah 

beragam, namun pada dasarnya sama. CTL merupakan konsep yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia peserta didik 
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secara nyata dan mendorong mereka untuk menerapkan pengetahuan yang 

dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Darmadi Hamid (2009:153) 

yang menyatakan bahwa CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan 

pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta 

didik secara nyata, sehingga para Peserta didik mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses 

penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasa 

pentingnya belajar, dan mereka akan memperoleh makna yang mendalam 

terhadap apa yang akan dipelajarinya. CTL memungkinkan proses beajar yang 

tenang dan menyenangkan, karena pembelajaran dilakukan secara alamiah, 

sehingga peserta didik dapat mempraktekkan secara langsung apa-apa yang 

dipelajarinya. Pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik memahami 

hakekat, manfaat, dan makna belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin dan 

termotifasi untuk senantiasa belajar bahkan kecanduan belajar. Kondisi tersebut 

ketika peserta didik menyadari tentang apa yang mereka perlukan untuk hidup, 

dan bagaimana cara mereka menanggapinya. 

Selanjutnya menurut Suprijono Agus (2010:79) bahwa Pembelajaran 

Kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran 
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kontekstual merupakan prosedur pendidikan yang bertujuan membantu peserta 

didik memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan 

sosial dan budaya masyarakat. 

Pembelajaran kontekstual juga dikenal dengan experiental learning, real 

world education, active learning, dan learned centered instructions. Asumsi 

pembelajaran tersebut adalah (a) belajar yang baik adalah jika peserta didik 

terlibat secara pribadi dalam pengalaman belajarnya, (b) pengetahuan harus 

ditemukan peserta didik sendiri agar mereka memiliki arti atau apat membuat 

distingsi berbagai perilaku yang mereka pelajari,(c) peserta didik harus memiliki 

komitmen terhadap belajar dalam keadaan paling tinggi dan berusaha secara aktif 

untuk mencapainya dalam kerangka kerja tertentu. 

Menurut Riyanto (2010:161), pendekatan kontekstual mendasarkan diri 

pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut : 

2.1.3.1. Proses belajar  

2.1.3.1.1. Belajar tidak hanya menghafal 

2.1.3.1.2. Anak belajar dari memahami 

2.1.3.1.3. Pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi dan mencerminkan 

pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan  

2.1.3.1.4. Pengetahuan didak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 

proporsi yang terpisah,tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan  

2.1.3.1.5. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah  

2.1.3.1.6. Proses belajar dapat mengubah struktur otak 
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2.1.3.2. Transfer belajar 

2.1.3.2.1. Siswa belajar dari mengalami sendiri bukan pemberian orang lain 

2.1.3.2.2. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas 

(sempit), sedikit demi sedikit. 

2.1.3.2.3. Penting bagi siswa tahu “untuk apa“ ia belajar, dan “bagaimana“ ia 

menggunakan pengetahuan dan keterampilannya itu 

2.1.3.2.4. Anak harus tahu makna belajar dan menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperolehnya untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya. 

2.1.3.3. Siswa sebagai pembelajar 

2.1.3.3.1. Seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat 

hal-hal baru. 

2.1.3.3.2. Strategi belajar itu penting 

2.1.3.3.3. Pesan orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang 

baru dengan yang sudah diketahui. 

2.1.3.3.4. Tugas guru memfasilitasi : agar informasi baru makna, memberi 

kesempatan-kesempatan pada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide 

mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka 

sendiri. 

2.1.3.4. Pentingnya lingkungan belajar 

2.1.3.4.1. Belajar efektif itu, dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada 

siswa. 

2.1.3.4.2. Strategi belajar lebih dipentingkan daripada hasilnya. 
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2.1.3.4.3. Umpan balik amat penting bagi siswa 

2.1.3.4.4. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu 

penting 

Agar lebih jelas lagi mengenai pembelajaran kontekstual, marilah kita 

lihat beberapa perbedaan antara pendekatan kontekstual dan pendekatan 

tradisional versi Riyanto (2010:165), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Perbedaan pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional 

No Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 
1 Siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. 
Siswa adalah penerima 
informasi secara pasif. 

2 Siswa belajar dari teman melalui belajar 
kelompok,diskusi saling mengoreksi. 

Siswa belajar secara individu 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 
nyata dan atau masalah yang 
disimulasikan. 

Pembelajaran sangat abstrak 
dan teoritis. 

4 Perilaku dibangun atas kesadaran sendiri Perilaku dibangun atas 
kebiasaan 

5 Keterampilan dikembangkan atas dasar 
pemahaman. 

Keterampilan dikembangkan 
atas dasar latihan. 

6 Hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasa 
sendiri. 

Hadiah untuk perilaku baik 
adalah tujuan atau nilai 
(angka) raport 

7 Seseorang tidak melakukan yang jelek 
karena dia sadar hal itu kelirudan 
merugikan 

Seseorang tidak melakukan 
yang jelek karena dia takut 
hukuman. 

8 Bahasa diajarkan dengan pendekatan 
komunikatif, yakni siswa diajak 
menggunakan bahasa dalam kontes nyata 

Bahasa diajarkan dengan 
pendekatan struktural,rumus 
diterangkan sampai paham 
kemudian dilatihkan (drill) 

9 Pemahaman rumus dikembangkan atas 
dasar skemata yang sudah ada dalam diri 
siswa. 

Rumus itu ada di luar diri 
siswa, yang harus diterangkan, 
diterima, dihafalkan, dan 
dilatihkan. 
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10 Pemahaman rumus itu relatif berbeda 
antara siswa yang satu dengan lainnya, 
sesuai dengan skemata siswa (on going 
process of development). 

Rumus adalah kebenaran 
absolut (sama untuk semua 
orang). Hanya ada dua 
kemungkinan, yaitu 
pemahaman rumus yang salah 
atau pemahaman rumus yang 
benar. 

11 Siswa menggunakan kemampuan berpikir 
kritis, terlibat penuh dalam mengupayakan 
terjadinya proses pembelajaran yang 
efektif, ikut bertanggungjawab atas 
terjadinya proses pembelajaran yang 
efektif, dan membawa skemata masing-
masing ke dalam pembelajaran. 

Siswa secara pasif menerima 
rumus atau kaidah (membaca, 
mendengarkan, mencatat, 
menghafal), tanpa 
memberikan kontribusi ide 
dalam proses pembelajaran. 

12 Pengetahuan yang dimiiki manusia 
dikembangkan oleh manusia itu sendiri. 
Manusia menciptakan atau membangun 
pengetahuan dengan cara member arti dan 
memahami pengalamannya. 

Pengetahuan adalah 
penangkapan terhadap 
serangkain fakta, konsep, atau 
hokum yang berada di luar 
diri manusia 

13 Karena pengetahuan itu dikembangkan 
(dikonstruksi) oleh manusia itu sendiri, 
sementara manusia selalu mengalami 
peristiwa baru, maka pengetahuan itu tidak 
pernah stabil selalu berkembang (tentative 
incomplete) 

Kebenaran bersifat absolut 
dan pengetahuan bersifat 
final. 

14 Siswa diminta bertanggung jawab 
memonitor dan mengembangkan 
pembelajaran mereka masing-masing. 

Guru adalah penentu jalannya 
proses pembelajaran. 

15 Penghargaan terhadap pengalaman siswa 
sangat diutamakan. 

Pembelajaran tidak 
memperhatikan pengalaman 
siswa. 

Menurut Zahorik (dalam Riyanto,2010:165) ada lima elemen yang harus 

diperhatikan dalam praktek pembelajaran kontekstual, yaitu: 

a. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating 

knowledge) 
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b. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge) dengan 

cara mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan 

detailnya. 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu 

dengan cara menyusun (a) Konsep sementara (hipotesis), (b) 

melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan 

(validisasi) dan atas dasar tanggapan itu (c) konsep tersebut direvisi 

dan dikembangkan. 

d. Mempraktekan pengetahuan dan pengalaman tersebut 

(applying knowledge) 

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan tersebut. 

2.1.4. Penerapan Pendekatan CTL di Kelas 

Pendekatan kontekstual (CTL) memiliki tujuh komponen utama, yaitu  

konstruktivisme (constructivism), menemukan (Inquiry), bertanya 

(Questioning), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang 

sebenarnya (Authentic). Sebuah kelas dikatakan mengguakan pendekatan CTL 

jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya. 

2.1.4.1. Konstruktivisme (constructivism)  

Kontruktivisme merupakan landasan berpikir CTL, yang menekankan 

bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, mengingat pengetahuan tetapi 

merupakan suatu proses belajar mengajar dimana siswa sendiri aktif membangun 

pengetahuan mereka sendiri dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 
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Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya. 

2.1.4.2. Menemukan (Inquiry)  

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil dari menemukan 

sendiri. Kegiatan menemukan (inquiry) merupakan sebuah siklus yang terdiri dari 

observasi (observation), bertanya (questioning), mengajukan dugaan (hiphotesis), 

pengumpulan data (data gathering), penyimpulan (conclusion).  

2.1.4.3. Bertanya (Questioning)  

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya 

merupakan strategi utama pembelajaan berbasis kontekstual. Kegiatan bertanya 

berguna untuk : 1) menggali informasi, 2) mengecek pemahaman siswa, 3) 

membangkitkan respon kepada siswa, 4) mengetahui sejauh mana keingintahuan 

siswa, 5) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 6) memfokuskan 

perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru, 7) membangkitkan lebih banyak 

lagi pertanyaan dari siswa, untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

2.1.4.4. Masyarakat Belajar (Learning Community)  

Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari 

hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperolah dari ‘sharing’ antar 

teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Masyarakat 

belajar tejadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang 

terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. 
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2.1.4.5. Pemodelan (Modeling) 

 Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, mendemonstrasi 

bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan malakukan apa yang 

guru inginkan agar siswanya melakukan. Dalam pembelajaran kontekstual, guru 

bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa dan 

juga mendatangkan dari luar. 

2.1.4.6. Refleksi (Reflection)  

Refleksi merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru 

dipelajari aau berpikir kebelakang tentang apa yang sudah dilakukan dimasa lalu. 

Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan 

refleksi yang berupa pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh hari itu. 

2.1.4.7. Penilaian yang sebenarnya ( Authentic Assessment)  

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberi 

gambaran mengenai perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran berbasis 

CTL, gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar dapat 

memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran yang benar. Fokus penilaian 

adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual serta penilaian 

dilakukan terhadap proses maupun hasil. 

Peneliti menerapkan pendekatan CTL dengan melibatkan tujuh komponen 

pembelajaran efektif tersebut dalam kelas. Diharapkan kualitas pembelajaran 

dapat meningkat dan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 
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2.1.5. Kualitas Pembelajaran 

Mendengar istilah kualitas, pemikiran tertuju pada suatu benda atau keadaan 

yang baik. Menurut Glaser (dalam Uno Hamzah, 2010:153) kualitas lebih 

mengarah pada sesuatu yang baik. Sedangkan pembelajaran adalah upaya 

membelajarkan siswa (Uno Hamzah, 2010:153). Jadi membicarakan kualitas 

pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik 

pula. Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan menghasilkan 

luaran yang baik, maka peningkatan kualitas pembelajaran memperoleh tempat 

yang amat penting. Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah merupakan 

perwujudan yang mendukung upaya perbaikan pengelolaan pendidikan. 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari kualitas perilaku 

pembelajaran guru (teacher’s behavior), perilaku belajar siswa (student’s 

behavior), iklim pembelajaran (learning climate), materi pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sistem pembelajaran di sekolah (Depdiknas,2005). Diantara 

indikator-indikator tersebut peneliti fokuskan pada perilaku pembelajaran guru 

(keterampilan guru) dan perilaku belajar siswa (aktivitas siswa). 

Kualitas perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari beberapa indikator 

antara lain pada: (1) Kemampuan guru dalam membangun perspepsi dan sikap 

positif siswa terhadap belajar; (2) Penguasaan ilmu yang luas dan mendalam serta 

mampu memilih, menata, mengemas, dan menyajikan materi sesuai kebutuhan 

siswa; (3) Kemampuan memahami keunikan setiap siswa dengan segenap 

kelebihan dan kekurangannya; (4) Kemampuan memahami lingkungan keluarga, 
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sosial budaya, dan kemajemukan masyarakat tempat kehidupan siswa; (5) 

Kemampuan mengelola pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa 

yang tercermin dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembalajaran secara dinamis untuk membentuk kompetensi siswa; (6) 

Kemampuan mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan secara 

berkelanjutan. 

Kualitas perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kemampuan 

mereka. Antara lain: (1) Kemampuan memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

belajar; (2) Kemampuan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan; (3) 

Kemampuan memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang 

telah diperoleh; (4) Kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikapnya secara bermakna; (5) Kemampuan membangun kebiasaan berfikir, 

bersikap, dan bekerja produktif. 

Keterampilan guru dan aktivitas siswa memegang peranan penting dalam 

mencapai pembelajaran yang berkualitas. Atas uraian tersebut maka penelitian ini 

difokuskan pada keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran yang selanjutnya berdampak pada hasil belajar siswa.  

2.1.6. Keterampilan Dasar Mengajar Guru  

Menurut Rusman (2011:80) keterampilan dasar mengajar guru secara 

aplikatif indikatornya dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu : keterampilan 

membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan 
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membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup pelajaran. 

 Berikut uraian keterampilan dasar mengajar guru, 

2.1.6.1. Keterampilan membuka pelajaran 

Komponen keterampilan membuka pelajaran dalam Winataputra (2003:85) yaitu,  

menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. 

Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Rusman, 2011:81) menjelaskan 

bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan adalah: 

2.1.6.1.1. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

2.1.6.1.2. Melakukan appersepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari. 

2.1.6.1.3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

2.1.6.1.4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus dan RPP.    

2.1.6.2. Keterampilan bertanya 

Menurut Winataputra (2003:7.24) pada dasarnya keterampilan bertanya 

dikelompokkan menjadi 2 yatu : keterampilan bertanya dasar dan keterampilan 

bertanya lanjut. 

2.1.6.2.1. Komponen keterampilan bertanya dasar terdiri atas : 

a. Pengajuan pertanyaan secara jelas dan singkat, 
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b. Pemberian acuan, 

c. Pemusatan, 

d. Pemindahan giliran, 

e. Penyebaran , 

f. Pemberian waktu berpikir, dan 

g. Pemberian tuntunan. 

2.1.6.2.2. Komponen keterampilan bertanya lanjut terdiri dari: 

a. pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan, 

b. pengaturan urutan pertanyaan, 

c. penggunaan pertanyaan pelacak, dan 

d. peningkatan terjadinya interaksi. 

2.1.6.3. Keterampian memberi penguatan 

Teknik pemberian penguatan dalam pembelajaran dapat dilakukan secara 

verbal dan nonverbal. Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan 

dengan lisan, sedangkan penguatan nonverbal dinyatakan dengan mimik, gerakan 

tubuh, pemberian sesuatu, dan lain-lainnya. (dalam Darmadi Hamid, 2009:2). 

Menurut Rusman (2011:85) ada empat cara dalam memberikan 

penguatan(reinforcement), yaitu: 

2.1.6.3.1. Penguatan kepada pribadi tertentu 

2.1.6.3.2. Penguatan kepada kelompok siswa 

2.1.6.3.3. Pemberian penguatan dengan cara segera 

2.1.6.3.4. Variasi dalam penggunaan 

2.1.6.4. Keterampilan mengadakan variasi 
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Menurut Winataputra (2003:7.56) komponen keterampilan mengadakan 

variasi dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 

2.1.6.4.1. Variasi gaya mengajar yang meliputi variasi suara, pemusatan 

perhatian, kesenyapan, pergantian posisi guru, kontak pandang serta gerakan 

badan dan mimik. 

2.1.6.4.2. Variasi pola interaksi dan kegiatan 

2.1.6.4.3. Variasi penggunaan alat bantu pengajaran yang meliputi alat/bahan 

yang dapat didengar, dilihat, dan dimanipulasi. 

Menurut Rusman (2011:85) Guru harus memiliki kemampuan mengadakan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu penggunaan multisumber, multimedia, 

multimetode, multistrategi, dan multimodel.  

2.1.6.5. Keterampilan menjelaskan 

Menurut Winataputra (2003:7.69) komponen keterampilan menjelaskan 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

2.1.6.5.1. Merencanakan materi penjelasan yang mencakup: 

a. Menganalisis masalah 

b. Menentukan hubungan, serta  

c. Menggunakan hokum, rumus , dan generalisasi yang sesuai. 

2.1.6.5.2. Menyajikan penjelasan yang mencakup: 

a. Kejelasan, 

b. Penggunaan contoh dan ilustrasi, 

c. Pemberian tekanan, dan 

d. Balikan. 
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2.1.6.6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi 

kelompok (dalam Rusman, 2011:89), yaitu : 

2.1.6.6.1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

2.1.6.6.2. Mempejelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman 

2.1.6.6.3. Menganalisis pandangan siswa 

2.1.6.6.4. Meningkatkan urunan siswa 

2.1.6.6.5. Memberikan kesempatan untuk berparisipasi 

2.1.6.6.6. Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindak 

lanjuti hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil 

diskusi. 

2.1.6.7. Keterampilan mengelola kelas 

Menurut Uzer Usman (dalam Rusman,2011:90) Komponen-komponen 

dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut, 

2.1.6.7.1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal. 

2.1.6.7.2. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar 

yang optimal. 

2.1.6.7.3. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. 

2.1.6.8. Keterampilan Pembelajaran Perorangan 

 Menurut Rusman (2011:91) Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru 

berkenaan dengan pembelajaran perseorangan ini adalah : 
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2.1.6.8.1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

2.1.6.8.2. Keterampilan mengorganisasi 

2.1.6.8.3. Keteramplan membimbing dan memudahkan belajar 

2.1.6.8.4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1.6.9. Keterampilan menutup pelajaran 

 Menurut Winataputra (2003:8.15) menutup pelajaran adalah : 

Meninjau kembali (mereviu), yang dapat dilakukan dengan : 

a. Merangkum inti pelajaran 

b. Membuat ringkasan 

Menilai (mengevaluasi) yang dapat dilakukan dengan : 

a. Mengadakan tanya jawa secara lisan 

b. Mendemonstrasikan keterampilan 

c. Mengaplikasikan ide baru 

d. Menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas 

e. Memberikan soal-soal tertulis 

 Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Rusman, 2011:92) menjelaskan 

bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan penutupan adalah: 

2.1.6.9.1. Bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

2.1.6.9.2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

2.1.6.9.3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
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2.1.6.9.4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedial, pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas baik individu 

maupun kelompok. 

2.1.6.9.5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

2.1.7. Aktivitas Siswa 

Menurut Sriyono (dalam http://ipotes.wordpress.com/2008/05 /24/prestasi-

belajar/) aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa merupakan 

kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-

kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar 

seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat 

menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya, berpikir kritis, dan dapat memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keaktifan siswa juga dapat 

meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan sesama teman lain. Hal ini 

mengakibatkan suasana pembelajaran di dalam kelas menjadi segar dan kondusif 

sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masing-masing siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar mereka. 

2.1.7.1. Mc Keachie (dalam Martinis Yamin, 2007:77) mengemukakan 6 aspek 

terjadinya keaktifan siswa. 
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2.1.7.1.1. Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran. 

2.1.7.1.2. Tekanan pada aspek afektif dalam belajar. 

2.1.7.1.3. Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang 

berbentuk interaksi antar siswa. 

2.1.7.1.4. Kekompakan kelas sebagai kelompok belajar. 

2.1.7.1.5. Kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa, dan kesempatan untuk 

berbuat serta mengambil keputusan penting dalam proses pembelajran. 

2.1.7.1.6. Pemberian waktu untuk menanggulangi masalah pribadi siswa, baik 

berhubungan maupun tidak berhubungan dengan pembelajaran. 

Berdasarkan teori tersebut maka guru harus melaksanakan pembelajaran 

yang mengacu pada peningkatan aktivitas siswa. Seorang guru tidak hanya 

menyampaikan materi atau pengetahuan kepada siswa, akan tetapi guru harus 

mengajak siswa agar aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

cara mengajak siswa untuk belajar menemukan, belajar secara berkelompok atau 

berdiskusi, belajar untuk memecahkan masalah, dan sebagainya. 

2.1.7.2. Martinis Yamin  (2007:80-81) menjelaskan bahwa peran aktif dan 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan manakala: 

2.1.7.2.1. Pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa  

2.1.7.2.2. Guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi pengalaman dalam 

belajar 

2.1.7.2.3. Tujuan kegiatan pembelajaran tercapai kemampuan minimal siswa 

(kompetensi dasar). 
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2.1.7.2.4. Pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreatifitas 

siswa, meningkatkan kemampuan minimalnya, dan mencipta siswa yang kreatif 

serta mampu menguasai konsep-konsep. 

2.1.7.2.5. Melakukan pengukuran secara kontinu dalam berbagai aspek 

pengetahuan,sikap,dan keterampilan. 

2.1.7.3. Gagne dan Briggs (dalam Martinis Yamin, 2007:83) menjelaskan 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas meliputi 9 aspek 

untuk menumbuhkan aktivitas dan partisipasi siswa. 

2.1.7.3.1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

2.1.7.3.2. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar) kepada siswa. 

2.1.7.3.3. Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

2.1.7.3.4. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep) yang akan 

dipeajari. 

2.1.7.3.5. Memberi petunjuk pada siswa cara mempelajarinya. 

2.1.7.3.6. Menampakkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2.1.7.3.7. Memberikan umpan balik (feed back) 

2.1.7.3.8. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. 

2.1.7.3.9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pembelajaran. 

2.1.7.4. Menurut Paul D.Dierich (dalam Martinis Yamin, 2007:84-86) membagi 

akivitas kegiatan belajar dalam delapan kelompok, masing-masing adalah: 
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2.1.7.4.1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2.1.7.4.2. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, member saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan instruksi 

2.1.7.4.3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio 

2.1.7.4.4. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisikan angket. 

2.1.7.4.5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta,dan pola 

2.1.7.4.6. Kegiatan-kegiatan metric 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, menari, 

dan berkebun 

2.1.7.4.7. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingatan, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

2.1.7.4.8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 
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Pada penelitian ini aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika meliputi 

kegiatan visual, kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, 

kegiatan menggambar, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. Dengan 

melaksanakan aktivitas tersebut maka hasil belajar siswa diharapkan akan 

meningkat. 

2.1.8. Hasil Belajar 

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan. 

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam 

belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 

seorang guru sebagai pengajar.  

Merujuk pemikiran Gagne (dalam Suprijono Agus,2010:5) Hasil Belajar 

berupa : 

2.1.8.1. Informasi verbal yaitu mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2.1.8.2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambing 

2.1.8.3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri 

2.1.8.4. Keterampilan motorik yaitu  kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

2.1.8.5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 
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Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

2.1.8.5.1. Domain Kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai). 

2.1.8.5.2. Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi) 

2.1.8.5.3. Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-reutine,dan rountinized. 

Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, social, 

manajerial, dan intelektual. 

Menurut sudjana (dalam http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertian-

definisi-hasil-belajar.html) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut 

Howart Kingsley membagi tiga macam hasil belajar : (1) Keterampilan dan 

kebiasaan, (2) Pengetahuan dan pengarahan, (3) Sikap dan cita-cita (dalam 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html) 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan yang berupa kemampuan 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap),dan psikomotorik (keterampilan) yang 

diperoleh siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru (pengajar) 
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Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni dari dalam diri siswa 

dan dari luar diri siswa (Sudjana dalam http://www.sarjanaku.com/2011/03/ 

pengertian-definisi-hasil-belajar.html). Faktor dari dalam diri siswa yang 

dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki siswa. Sedangkan faktor dari luar  

yakni lingkungan yang berupa kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang 

dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. 

 

2.2. Kajian Empiris 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Gita pada siswa kelas V 

SD 3 Sambangan tahun pelajaran 2006/2007 dengan judul Implementasi 

Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Di Sekolah Dasar menunjukkan bahwa implementasi pendekatan kontekstual 

melalui pembelajaran kooperatif berbantuan LKS dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa kelas V SD 3 Sambangan. Hal ini dapat dilihat dari 

terjadinya peningkatan skor rata-rata kelas dari 6,29 pada siklus I menjadi 7,45 

pada siklus II. Meskipun ketuntasan belajar belum memenuhi tuntutan kurikulum 

yaitu minimal 85% tetapi ketuntasan belajar siswa juga meningkat dari 52,94% 

pada siklus I menjadi 79,41% pada siklus II. Rerata tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang diterapkan adalah 43,29 yang tergolong sangat positif. Selama 

pembelajaran terlihat yaitu siswa tampak senang mengikuti pembelajaran. Siswa 

berani mengemukakan pendapat maupun mengajukan pertanyaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Subagiyo (2005) pada siswa kelas V SD 

Negeri Wates dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 
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wates pada Pokok bahasan Bangun Datar sebagai Implementasi Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

SD kelas V SDN Wates meningkat. Hal ini ditunjukan pada siklus I siswa 

mencapai nilai rata-rata kelas minimal 6,27, sedangkan ketuntasan belajarnya 

adalah 50 %. Siklus II mencapai nilai rata-rata kelas 7,2 dan ketuntasan belajarnya 

adalah 78,5%. Berdasarkan hasil belajar siswa diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar. 

Nurul Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul ”Peningkatan Prstasi 

Belajar Matematika melalui Pendekatan CTL pada Kelas IV SDN Medyopuro I di 

Malang” mengemukakan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan 

CTL dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan mengembangkan 

keterampilan proses untuk siswa. Hal ini dibuktikan dari nilai hasil evaluasi 

menunjukan adanya peningkatan prestasi dari pre test ke siklus satu pertemuan 

pertama 21,27 %. Dari siklus satu pertemuan satu ke pertemuan dua naik 29,8%. 

Dari siklus satu pertemuan dua ke siklus dua pertemuan satu naik  2,14%. Dari 

siklus dua pertemuan satu ke pertemuan dua naik 10,64%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan pendekatan CTL siswa dapat lulus 100%. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

kelas V 63 % belu mencapai standar ketuntasan (nilai dibawah KKM yang 

ditetapkan yaitu 65). Permasalahan tersebut dikarenakan pendekatan pembelajaran 



42 
 

 

 

yang digunakan guru belum dapat memenuhi kebutuhan siswa, pembelajaran 

masih berpusat pada guru belum mengaktifkan siswa, guru jarang menggunakan 

diskusi kelompok, guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar 

dekat dengan lingkungan kehidupan nyata, dan media pembelajaran yang 

digunakan guru kurang bervariasi. Hasil belajar adalah cermin dari kualitas 

kegiatan pembelajaran yang diterapkan. Berdasarkan beberapa hal tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga 

proses sampai dengan hasil dapat dicapai maksimal.  

Melalui Pendekatan CTL yang pengajarannya disesuaikan dengan persoalan 

dalam dunia nyata siswa, diharapkan pembelajaran tersebut menjadi bermakna 

bagi siswa, dengan demikian mereka aktif terlibat dalam pembelajaran, dan pada 

akhirnya hasil belajar mereka meningkat. Untuk mendukung proses pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa tersebut diperlukan suatu keterampilan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran.  

Berdasarkan paparan di atas, maka kerangka penelitian tindakan kelas ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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Dipecahkan dengan menggunakan pendekatan CTL. 
1. Mengembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 
pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik. 
3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 
4. Menciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok). 
5. Menghadirkan model sebagai contoh dalam pembelajaran. 
6. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 
7. Melakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. 

 

 

 

1. Guru kurang terampil  dalam melaksanakan  pembelajaran matematika 
2. Siswa kurang aktif  dalam pembelajaran matematika 
3. hasil belajar siswa belum mencapai standar  ketuntasan minimal (nilai 

dibawah KKM yang ditetapkan yaitu 65) dalam pembelajaran matematika. 

                                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka berpikir 

 

2.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka 

berpikir di atas, dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: Melalui pendekatan CTL maka kualitas pembelajaran matematika pada 

siswa kelas V SDN Weding 1 Demak meningkat. 

 

 

Keadaan 
awal 

Hasil 
akhir 

Diperoleh hasil sebagai berikut. 
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan CTL meningkat. 
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan CTL  meningkat 
3. Hasil belajar siswa meningkat. 

 

Tindakan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian yang 

disebabkan karena keresahan guru terhadap permasalahan yang timbul di kelas 

mengganggu proses belajar mengajar, pemahaman, dan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan Penelitian Tindakan 

Kelas sebagai berikut : 

3.1.1  Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan meliputi sebagai berikut, 

3.1.1.1 Menemukan daftar permasalahan pembelajaran di kelas 

3.1.1.2 Menetapkan fokus masalah yang akan diperbaiki 

3.1.1.3 Menetapkan alternatif tindakan untuk pemecahan masalah 

3.1.1.4 Merencanakan pembelajaran berbasis CTL yang akan diterapkan dalam 

KBM 

3.1.1.5 Menyusun silabus sesuai dengan pembelajaran yang direncanakan 

3.1.1.6 Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL 

3.1.1.7 Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar 

3.1.1.8 Menyiapkan alat evaluasi tes tertulis, dan lembar kerja siswa 
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3.1.1.9 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2006:99) Pelaksanaan tindakan merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan didalam kancah yaitu mengenakan 

tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan ini merupakan penerapan tindakan yang 

mengacu pada skenario tindakan yang telah direncanakan. Pelaksanaan PTK ini 

direncanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 

lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 

berjalan. (dalam http://sevli074.wordpress.com/2009/01/25/teknik-pengumpulan-

data/). Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan teman sejawat 

untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan CTL. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir 

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu (Nurhadi 

2004:51, dalam http://www.lintasberita.com/Lifestyle/Pendidikan/pengertian-

refleksi-definisi). Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa, apakah sudah efektif dengan melihat 

ketercapaian dalam indikator keberhasilan pada siklus pertama, serta mengkaji 
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kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang tampak dalam pelaksanaan 

siklus pertama. Setelah itu membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus 

berikutnya. 

 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

3.2.1.1.1 Menyusun silabus sesuai dengan pembelajaran yang telah direncanakan 

3.2.1.1.2 Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan 

skenario pembelajaran CTL 

3.2.1.1.3 Menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan sumber belajar 

3.2.1.1.4 Menyiapkan alat evaluasi tes tertulis, dan lembar kerja siswa 

3.2.1.1.5 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

3.2.1.2 Pelaksanaan tindakan 

3.2.1.2.1 Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. 

3.2.1.2.2 Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran 

3.2.1.2.3 Guru melakukan appersepsi (mengajukan pertanyaan untuk 

memfokuskan perhatian peserta didik) 

3.2.1.2.4 Guru memberikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa 

tentang pecahan 

3.2.1.2.5 Siswa berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru bersama kelompok dengan menggunakan media yang disediakan  
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3.2.1.2.6 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

3.2.1.2.7 Guru dan siswa melaksanakan tanya jawab untuk mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa 

3.2.1.2.8 Guru membuat pemodelan 

3.2.1.2.9 Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. 

3.2.1.2.10 Guru memberikan penguatan, tes, atau kesimpulan kepada siswa 

3.2.1.3 Observasi 

Tahap observasi adalah mengamati seluruh proses tindakan dan pada saat 

selesai tindakan. Fokus observasi adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

Keterampilan guru dapat diamati mulai pada tahap awal pembelajaran, saat 

pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Data keterampilan guru dan aktivitas siswa 

diperoleh dengan menggunakan format observasi, dan catatan lapangan. 

3.2.1.4 Refleksi 

Langkah terakhir dalam prosedur penelitian tindakan ini adalah mengadakan 

refleksi (renungan) terhadap hasil yang telah dicapai pada setiap siklus. Refleksi 

dilakukan dengan mengacu pada hasil observasi selama proses dan pada saat 

selesai pembelajaran, yang terdiri atas keterampilan guru maupun siswa. Jika hasil 

yang dicapai pada siklus I belum sesuai indikator dan target (75% ke atas) sesuai 

rencana, maka akan dimusyawarakan bersama Tim tentang alternatif 

pemecahannya dan selanjutnya direncanakan tindakan berikutnya. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 
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3.2.2.1.1 Mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada pada siklus I 

3.2.2.1.2 Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai di siklus II  

3.2.2.1.3 Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam siklus 

II dengan perangkat-perangkat yang lebih lengkap dari siklus I  

3.2.2.1.4 Menyiapkan soal post test untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

3.2.2.2 Pelaksanaan tindakan 

3.2.2.2.1 Membagi kelompok dengan kelompok yang ada pada siklus II ini 

anggota kelompoknya berbeda dengan yang ada pada siklus I 

3.2.2.2.2 Bimbingan guru diperjelas agar siswa juga lebih jelas dalam mengikuti 

apa yang disampaikan guru dari tahap per tahap 

3.2.2.3 Observasi 

3.2.2.3.1 Mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

3.2.2.3.2 Menilai hasil LKS siswa 

3.2.2.4 Refleksi 

3.2.2.4.1 Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus 2 

3.2.2.4.2 Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2 

3.2.2.4.3 Menganalisis hasil observasi 

3.2.2.4.4 Menyusun laporan  

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V sebanyak 27 siswa yang terdiri 

dari 12 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan dan guru kelas V SDN Weding 1 

Demak.  



49 
 

 

 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Weding 1 UPTD Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olah Raga Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Keterampilan guru kelas V dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan CTL di SDN Weding 1 Demak 

3.5.2 Aktivitas siswa kelas V dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan CTL di SDN Weding 1 Demak 

3.5.3 Hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan CTL di SDN Weding 1 Demak 

 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa berupa hasil evaluasi 

tes tertulis yang diperoleh siswa. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL. 
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3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua dan hasil 

evaluasi. 

3.6.2.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL. 

3.6.2.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa daftar nilai siswa dan dokumentasi siklus 

3.6.2.4 Catatan lapangan 

Sumber data yang berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa 

data keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tes, 

pengamatan (observasi), dokumentasi, dan catatan lapangan. Empat teknik 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

3.6.3.1 Metode Tes 

Test merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh 

informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin 

seseorang, dengan menggunakan pengukuran (measurement) yang menghasilkan 

suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. (Eko Susanto, 2008) 
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Tes Hasil Belajar (Achievement Test) yaitu tes yang mengukur apa yang 

telah dipelajari pada berbagai bidang studi, jenis data yang dapat diambil 

menggunakan tes hasil belajar (Achievement Test) ini adalah taraf prestasi dalam 

belajar.  

Tes dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar siswa 

melalui pendekatan CTL pada mata pelajaran metematika. Tes dilaksanakan pada 

setiap tindakan. 

3.6.3.2 Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. ( Eko Susanto, 2008) 

Pengamatan dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran 

matematika dengan menggunakan pendekatan CTL. 

3.6.3.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (dalam http://www.damandiri.or.id/file/ 

mardoyounmuhsolobab3.pdf), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan CTL. 

3.6.3.4 Metode Catatan Lapangan 

Catatan lapangan terdiri dari dua suku kata, yakni catatan dan lapangan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “catatan” mengandung arti; hasil 



52 
 

 

 

pencatatatan, peringatan. Sedangkan kata “lapangan” sebagai bentuk kata benda 

mengandung tiga arti, yakni tempat atau tanah yang luas (biasanya rata); alun-

alun; medan; tempat (gelanggang) pertandingan (bulutangkis, bola voli, bola 

basket); atau bidang (pekerjaan, pengetahuan, dan sebagainya), (Pusat Bahasa, 

2002). Catatan lapangan secara bahasa berarti hasil mencatat suatu bidang 

pengetahuan. 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam http://pengetahuan olahraga.wordpress. 

com/2011/08/24/catatan-lapangan-penelitian-kualitatif/) catatan lapangan 

merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam 

penelitian kualitatif. 

Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting 

yang terjadi sehubungan dengan tindakan guru selama kegiatan pembelajaran. 

Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat tindakan, membantu peneliti 

apabila menemui kesulitan, dan sebagai solusi untuk memecahkan masalah agar 

dapat melakukan refleksi.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif secara klasikal yang  dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau 

rerata. Adapun rumus ketuntasan belajar siswa dengan rerata kelas adalah sebagai 

berikut: 
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x  = ∑
∑

 

Keterangan: 

x : nilai rata-rata 

∑x : jumlah nilai semua siswa 

∑N : jumlah siswa 

( Aqib, 2009: 40) 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

P= ∑    
∑

 x 100% 

(Aqib, 2009:41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2. 
Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Weding 1) 

3.7.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran CTL, serta hasil catatan lapangan dianalisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif.  



54 
 

 

 

Menurut panduan penyusunan KTSP BSNP (2006:12), Kriteria ideal 

ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus 

menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung 

dalam penyelenggaraan pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi 

proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila terjadi perubahan perilaku positif pada diri peserta didik seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (75%) (Darmadi Hamid, 2009:149).  

Tabel 3. 

Klasifikasi tingkat keberhasilan siswa dalam % 

Persentase skor 

lembar pengamatan 
Kualifikasi 

Tingkat 

keberhasilan 

85 - 100% Sangat baik Berhasil 

65 - 84% Baik Berhasil 

55 - 64% Cukup Tidak berhasil 

0 - 54% Kurang Tidak berhasil 

(Aqib, 2009:161) 

 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Pendekatan CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

pada siswa kelas V SDN Weding 1 Demak dengan indikator sebagai berikut. 
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3.8.1 Keterampilan guru kelas V SDN Weding 1 Demak dalam pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan CTL meningkat, minimal dalam kategori 

baik dalam lembar observasi yaitu ≥65%. 

3.8.2 Aktivitas siswa kelas V SDN Weding 1 Demak dalam pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan CTL meningkat, minimal dalam kategori 

baik dalam lembar observasi yaitu ≥65%. 

3.8.3 Hasil belajar siswa klas V SDN Weding 1 Demak telah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥75% dengan nilai KKM 65 dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan CTL. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Tabel 4. 

Distribusi frekuensi hasil belajar siswa siklus I 

Nilai 
Frekuensi 

(f) 
Persentase 

Nilai x 

Frekuensi 
Keterangan 

100 1 4% 100 Tuntas 

95 1 4% 95 Tuntas 

85 1 4% 85 Tuntas 

80 2 7% 160 Tuntas 

75 4 15% 300 Tuntas 

70 6 22% 420 Tuntas 

65 2 7% 130 Tuntas 

60 5 19% 300 Tidak Tuntas 

55 3 11% 165 Tidak Tuntas 

45 2 7% 90 Tidak Tuntas 

Jumlah 27 100% 1845  

Nilai Rata-rata (푥)=  


 =  = 68 

 

 

 
56 



57 
 

 

 

Penyajian data tabel 4 diperoleh informasi sebagai berikut : nilai terendah 

adalah 45 dan ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 45; nilai tertinggi adalah 100 

dan ada 1 siswa yang mendapat nilai 100; mayoritas siswa mendapat nilai 70. 

Yaitu sebanyak 6 siswa; nilai rata-rata siswa adalah 68. Indikator keberhasilan 

yang ditetapkan adalah capaian ketuntasan belajar klasikal sebanyak 75 % dengan 

KKM 65. Dari tabel tersebut dapat kita lihat siswa yang telah tuntas (mencapai 

dan melampaui KKM) sebanyak 17 siswa. Ketuntasan belajar klasikal sebanyak 

63% jadi belum mencapai ketuntasan klasikal. Untuk lebih jelasnya hasil belajar 

siswa pada siklus I dapat dilihat dalam diagram batang di bawah ini. 

             

Gambar 2. Diagram hasil belajar siswa siklus I 

4.1.1.2. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning. Dijabarkan sebagai berikut, 

4.1.1.2.1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan siklus I adalah sebagai berikut, 

a Membuat RPP materi operasi hitung pecahan dengan indikator pertama yaitu 

melakukan operasi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama dan 
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indikator kedua yaitu melakukan operasi pengurangan pecahan biasa berpenyebut 

tidak sama 

b Menyiapkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu buah 

apel, blok pecahan, kertas lipat dan LKS.  

c Menyusun dan menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi ini ada dua 

macam yaitu lembar keterampilan guru dan aktivitas siswa 

d Menyiapkan lembar soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. 

4.1.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2012  

a Pertemuan I 

Berdasarkan catatan lapangan pada  

Hari, tanggal   : Selasa, 3 April 2012  

Pokok Bahasan : Operasi penjumlahan                              

                            pecahan biasa berpenyebut                        

                            tidak sama  

Kelas/Semester : V (lima)/ II(dua) 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Uraian kegiatan : 

Kegiatan pada pertemuan pertama ini meliputi pra KBM,kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1) Pra KBM 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam , 

kemudian siswa berdo’a bersama-sama, setelah selesai berdo’a guru 
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melakukan presensi dengan menanyakan pada siswa siapa yang tidak 

masuk sekolah hari ini. 

2) Kegiatan awal 

Pada awal kegiatan, guru menginformasikan pada siswa bahwa 

hari ini mereka akan belajar kelompok dengan teman satu kelasnya. 

Siswa dibagi menjadi enam kelompok, masing-masing kelompok 

anggotanya 4 orang dan ada yang 5 orang. Siswa diminta untuk 

mencari tempat duduk sesuai dengan kelompok yang telah 

ditentukan. Guru membacakan aturan-aturan dalam belajar 

kelompok. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru. Setelah 

membacakan aturan-aturan tersebut guru memberikan apersepsi 

yaitu siswa diingatkan lagi tentang pecahan senilai dan penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama. Guru menunjukkan 1 buah apel, apel  

dipotong menjadi 2 bagian sama besar.  
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                                           =  

 

                                                       =             +       =     

Kemudian guru bertanya kepada siswa “berapa nilai masing-

masing bagian untuk apel ini?“ guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjawab. Siswa menjawab pertanyaan dari guru nilai 

masing-masing bagian adalah setengah. Kemudian apel yang 

nilainya   dipotong lagi menjadi dua bagian sama besar. Guru 

menanyakan nilai masing-masing bagian untuk apel tersebut kepada 

salah satu siswa yang lain siswa tersebut menjawab seperempat. 



61 
 

 

 

Kemudian guru bertanya kepada siswa apakah apel yang nilainya 

setengah  besarnya sama dengan gabungan dua apel yang nilainya 

seperempat ? Siswa menjawab “sama“. 

Setelah itu guru menginformasikan tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu operasi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut 

tidak sama. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu siswa dapat melakukan operasi penjumlahan 

pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 

3) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, guru menyajikan materi (presentasi kelas) 

tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Peneliti 

menggunakan kertas lipat sebagai peraga. 

Contoh : Pak Karto membeli tanah    petak, kemudian membeli 

lagi   petak , berapa petak tanah yang dimiliki Pak Karto sekarang ? 

Guru menyediakan media pembelajaran yaitu kertas lipat 

sebanyak 2 lembar. Kertas yang satu dilipat menjadi 2 bagian yang 

sama, salah satu bagian diarsir untuk menunjukan pecahan  

kemudian kertas yang satu lagi dilipat menjadi 4 bagian yang sama. 

Salah satu bagian diarsir untuk menunjukan pecahan   . siswa 

memperhatikan 2 kertas hasil lipatan yang telah diarsir. 

Melalui peragaan ditunjukkan penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama dalam kasus ini    +       = …  Guru 
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digabung 

mengganti kata kunci “penjumlahan” dalam peragaan pecahan 

dengan kata “penggabungan”. 

Penyelesaian : 

Tanah  ퟏ
ퟐ
  petak  

Tanah ퟏ
ퟒ
  petak 

 

 

 

Jadi :            ퟏ
ퟐ

= ퟐ
ퟒ
       +        ퟏ

ퟒ
         =        ퟑ

ퟒ
 

ퟏ
ퟐ
  +  ퟏ

ퟒ
   =   ퟐ

ퟒ
 + ퟏ

ퟒ
   = ퟑ

ퟒ
 

Dari peragaan tampak ퟏ
ퟐ
 + ퟏ

ퟒ
 = ퟑ

ퟒ
 (tampak beberapa siswa 

mengalami kebingungan). Guru membiarkan siswa menganalisis 

masalah ini. Sangat diharapkan agar siswa secara sendiri atau 

kelompok dapat menentukan pecahan senilai dari ퟏ
ퟐ
 = ퟐ

ퟒ
 sehingga 

dapat mengubah penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

menjadi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada akhirnya 

siswa mengerti bahwa dalam penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama ini penyebut harus disamakan terlebih dahulu dan 2 

penyebut diganti dengan satu penyebut sehingga dapat ditulis 

 ퟏ
ퟐ
  +  ퟏ

ퟒ
   =  ퟐ    ퟏ

ퟒ
  =  ퟑ

ퟒ
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    Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa tentang 

hal-hal yang kurang dipahami mengenai materi yang telah 

dijelaskan. Siswa yang sudah merasa paham menjawab sudah 

paham, tetapi siswa yang belum paham hanya diam saja. Setelah 

presentasi kelas selesai, guru membagikan LKS untuk kelompok. 

masing-masing anggota kelompok mengerjakan soal dalam LKS 

tersebut secara individu terlebih dahulu sebelum didiskusikan.  Pada 

saat diskusi berlangsung guru berkeliling ke seluruh penjuru kelas 

melihat kegiatan tersebut dan sesekali duduk dengan salah satu 

kelompok untuk mendengarkan mereka belajar dan berdiskusi. Ada 

beberapa siswa yang masih pasif dalam kelompoknya. Guru 

mendekati dan memberikan arahan untuk mengerjakan LKS. Setelah 

selesai mengerjakan individu mereka saling membandingkan 

jawaban mereka. Setelah itu perwakilan dari tiap  kelompok maju ke 

depan kelas melaporkan hasil diskusi dengan mendemonstrasikan 

gambar pecahan hasil peragaan. Siswa dan guru bersama-sama 

membahas hasil diskusi. 

Anggota kelompok yang jawabannya benar memberikan 

penjelasan pada teman kelompoknya. Sampai anggota kelompoknya 

tersebut paham materi yang diajarkan. Dalam belajar kelompok ini, 

belum berjalan dengan baik, karena ada siswa yang sudah jelas tetapi 

tidak mau memberikan penjelasan kepada teman satu kelompoknya. 

Melihat hal ini guru mendekati dan memberikan penjelasan agar 
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saling bekerjasama dan saling membantu dalam penguasaan materi 

agar menjadi kelompok super. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa bahwa kelompok super akan mendapatkan penghargaan. 

Motivasi guru tersebut dapat membuat siswa saling bekerjasama.  

Setelah waktu belajar kelompok selesai, siswa diminta kembali 

ke tempat duduknya dan peneliti membagikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan secara individu. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

mereka mengumpulkan jawaban kemudian dibahas hasil jawaban 

mereka. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa yang 

belum jelas tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator 

dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan. 

4) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir ini, guru memanggil siswa satu per satu 

untuk mencatat hasil belajar individual siswa. Siswa dengan 

bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Diakhir 

kegiatan guru mengumumkan nama kelompok yang baik, sangat 

baik, dan super.  

b Pertemuan II 

Berdasarkan catatan lapangan pada  

Hari, tanggal   : Kamis, 5 April 2012  

Pokok Bahasan : Operasi pengurangan     

                             pecahan biasa berpenyebut tidak sama  
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Kelas/Semester : V (lima)/ II(dua) 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Uraian kegiatan : 

Kegiatan pada pertemuan kedua ini meliputi pra KBM, kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1) Pra KBM 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam , 

kemudian siswa berdo’a bersama-sama, setelah selesai berdo’a guru 

melakukan presensi dengan menanyakan pada siswa siapa yang tidak 

masuk sekolah hari ini. 

2) Kegiatan awal 

Pada awal kegiatan, guru menginformasikan pada siswa bahwa 

hari ini mereka akan belajar kelompok lagi seperti pada pertemuan 

sebelumnya. Siswa berkumpul dengan kelompoknya sesuai 

kelompok pada pertemuan I. Guru memberikan apersepsi yaitu siswa 

diingatkan lagi tentang pecahan senilai, pengurangan pecahan 

berpenyebut sama, dan penjumlahan berpenyebut tidak sama. Guru 

mengadakan tanya jawab dengan siswa. 

Setelah itu guru menginformasikan tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu operasi pengurangan pecahan biasa berpenyebut 

tidak sama. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai yaitu siswa dapat melakukan operasi pengurangan 
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pecahan biasa berpenyebut tidak sama untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

3) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, guru menyajikan materi (presentasi 

kelas) tentang pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 

Peneliti menggunakan kertas lipat sebagai peraga. 

Contoh : Pak Naryo membeli tanah    petak, kemudian 

diberikan kepada yatim piatu   petak, berapa petak tanah yang 

dimiliki Pak Naryo sekarang? 

Guru membagi selembar kertas menjadi dua bagian yang sama 

dengan cara melipat, dan satu bagian diarsir untuk menunjukan 

pecahan ퟏ
ퟐ
 . guru memperagakan pengurangan pecahan yang 

berpenyebut tidak sama yaitu ퟏ
ퟐ
  -  ퟏ

ퟒ
= ⋯  . dalam peragaan, kata 

“pengurangan” dapat diganti dengan “diambil” .  

 

                                               

 

                        ퟏ
ퟐ
   dilipat menjadi empat bagian yang sama   

ퟒ
  

 

 

                        Sisa ퟏ
ퟒ
                                                         Diambil  ퟏ

ퟒ
  



67 
 

 

 

dari peragaan tampak  ퟏ
ퟐ
  -  ퟏ

ퟒ
= ퟏ

ퟒ
   (guru membiarkan siswa 

kebingungan). Siswa diminta untuk menganalisisnya, baik secara 

sendiri maupun berkelompok dengan bimbingan guru dan dibantu 

dengan media peraga, untuk dapat menentukan pecahan senilai dari  

ퟏ
ퟐ
  =  

ퟒ
 . Dengan kata lain, siswa dapat mengubah pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama menjadi pengurangan berpenyebut 

sama. Apabila sudah terbentuk dalam pemikiran siswa bahwa dalam 

pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama ini dua penyebut 

diganti dengan satu penyebut, maka dapat ditulis hasilnya sebagai 

berikut.  ퟏ
ퟐ
  -  ퟏ

ퟒ
   = ퟐ

ퟒ
 - ퟏ
ퟒ
  =  ퟐ ퟏ

ퟒ
  =  ퟏ

ퟒ
  

Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa tentang 

hal-hal yang kurang dipahami mengenai materi yang telah 

dijelaskan. Setelah presentasi kelas selesai, guru membagikan LKS 

untuk kelompok. masing-masing anggota kelompok mengerjakan 

soal dalam LKS tersebut secara individu terlebih dahulu sebelum 

didiskusikan bersama kelomoknya.  Pada saat diskusi berlangsung 

guru berkeliling ke seluruh penjuru kelas melihat kegiatan tersebut 

dan sesekali duduk dengan salah satu kelompok untuk 

mendengarkan mereka belajar dan berdiskusi. Guru mengingatkan 

kepada setiap anggota kelompok harus menguasai dan bagi siswa 

yang sudah menguasai materi memberikan penjelasan kepada 

anggota kelompoknya. Setelah selesai mengerjakan secara individu 
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mereka saling membandingkan jawaban mereka. Setelah itu 

perwakilan dari tiap  kelompok maju ke depan kelas melaporkan 

hasil diskusi dengan mendemonstrasikan gambar pecahan hasil 

peragaan. Siswa dan guru bersama-sama membahas hasil diskusi. 

Anggota kelompok yang jawabannya benar memberikan penjelasan 

pada teman kelompoknya. Sampai anggota kelompoknya tersebut 

paham materi yang diajarkan.  

Setelah waktu belajar kelompok selesai, siswa diminta kembali 

ke tempat duduknya dan peneliti membagikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan secara individu. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

mereka mengumpulkan jawaban kemudian dibahas hasil jawaban 

mereka. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa yang 

belum jelas tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator 

dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan. 

4) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir ini, guru mencatat hasil belajar individual 

siswa dan belajar kelompoknya. Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Di akhir kegiatan guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik.  

4.1.1.2.3. Observasi  

 Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Aspek-aspek yang diamati adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa  

a) Paparan Keterampilan Guru 
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Dari hasil observasi keterampilan guru pada siklus I dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL sudah baik. Hal 

ini dapat ditunjukan pada tabel 5 berikut ini, 

Tabel 5. 
 Hasil Observasi Keteramplan Guru Siklus I 

No Indikator Pertemuan I Pertemuan II 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 4 
2 Keterampilan bertanya 3 3 
3 Keterampilan memberi penguatan 4 4 
4 Keterampilan mengadakan variasi  3 4 
5 Keterampilan menjelaskan 3 3 
6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 3 
7 Keterampilan mengelola kelas  3 3 
8 Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 4 4 
9 Keterampilan menutup pelajaran  3 3 

Jumlah  29 31 
Persentase 81% 86% 
Kriteria  Baik Baik Sekali 

Rata-rata persentase siklus I 84 % (Baik) 

 

Pada siklus pertama pertemuan I diperoleh jumlah skor hasil 

pengamatan adalah 29 maka persentase keterampilan guru adalah 

81%  yaitu dalam kriteria baik. Sedangkan pada pertemuan  II 

diperoleh jumlah skor 31 maka persentase keterampilan guru  86 % 

yaitu dalam kriteria baik sekali. Jadi diperoleh rata-rata persentase 

siklus I sebesar 84 % yaitu dalam kriteria baik.  

1) Keterampilan membuka pelajaran 

Pada pertemuan I keterampilan membuka pelajaran mendapat skor 3 

artinya guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, guru 

melakukan appersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
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kompetensi dasar yang hendak dicapai, namun guru belum 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

sesuai dengan RPP.  

Pada pertemuan II  keterampilan membuka pelajaran mendapat skor 

4 artinya guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, guru 

melakukan appersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang hendak dicapai, guru juga sudah 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang 

sesuai dengan RPP. 

2) Keterampilan bertanya 

Pada pertemuan I  keterampilan bertanya mendpat skor 3 artinya 

guru melakukan pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas, 

terfokus pada satu masalah, guru memberikan waktu berpikir untuk 

siswa, namun guru kurang menuntun siswa sampai menemukan 

jawaban sendiri. 

Pada pertemuan II keterampilan menjelaskan mendapat skor 3 

artinya guru sudah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan 

jelas, guru memberikan waktu berpikir untuk siswa, guru menuntun 

siswa sampai menemukan jawaban sendiri, namun kurang terfokus 

pada satu masalah.   

3) Keterampilan memberi penguatan 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan memberi penguatan mendapat 

skor 4 artinya guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal, 
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penguatan diberikan juga dalam bentuk nonverbal, penguatan 

diberikan kepada pribadi tertentu atau kelompok siswa, dan 

pemberian penguatan dilakukan dengan segera. 

4) Keterampilan mengadakan variasi  

Pada pertemuan I keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3 

artinya guru menggunakan multisumber, multimedia, dan 

multimetode, namun masih menggunakan model yang kurang 

bervariasi. 

Pada pertemuan II  keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 

4 artinya dalam pembelajaran, guru menggunakan multisumber, 

multimedia, multimetode dan multimodel. 

5) Keterampilan menjelaskan 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan menjelaskan mendapatkan 

skor 3 artinya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

oleh siswa, menggunakan contoh dan ilustrasi, memberikan balikan, 

namun kurang memberikan tekanan.  

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Pada pertemuan I dan II keterampilan mengadakan variasi dalam 

media mendapatkan skor 3 artinya guru memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, guru memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi, guru menutup diskusi, namun guru kurang 

memperjelas masalah untuk menghidarkan kesalahpahaman 

7) Keterampilan mengelola kelas 
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Pada pertemuan I dan II Keterampilan mengelola kelas mendapatkan 

skor 3 artinya guru mampu menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan bagi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerjasama dan berbagi tugas dengan kelompoknya, 

Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah, tetapi guru belum sepenuhnya terampil dalam mengelola 

waktu. 

8) Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 

Pada pertemuan I dan II keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 

mendapatkan skor 4 artinya evaluasi sudah sesuai dengan materi dan 

indikator pembelajaran, guru menerapkan evaluasi proses, guru 

menerapkan evaluasi hasil, dan guru sudah melakukan penilaian 

yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

9) Keterampilan menutup pelajaran 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan menutup pelajaran 

mendapatkan skor 3 artinya guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan, guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran, namun guru belum optimal dalam 

merencanakan tindak lanjut. 

b) Paparan Aktivitas Siswa 
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Tabel 6.  
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No Indikator Skor Jml Rt2 % Krite 
ria Ern Iny Sfd Nls Mud Tgh 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 2 3 4 2 2 17 2.8 71% Baik 

2 
Keantusiasan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

3 2 3 4 2 2 16 2.7 67% Baik 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 3 2 2 3 2 2 14 2.3 58% Cukup 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

3 1 3 3 2 2 14 2.3 58% Cukup 

5 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengemukakan 
pendapat 

3 1 2 3 2 1 12 2.0 50% Kurang 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

3 1 3 4 2 1 14 2.3 58% Cukup 

7 
Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry (menemukan) 

2 1 2 3 2 1 11 1.8 46% Kurang 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 3 4 3 2 19 3.2 79% Baik 

9 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

4 3 4 4 2 2 18 3.0 75% Baik 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 2 4 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

Jumlah Skor 33 17 29 36 22 18 155 

 
    

Persentase aktivitas siswa 65%     
Kriteria Baik      

 



74 
 

 

 

Pada siklus I pertemuan I diperoleh hasil pengamatan dengan 

jumlah skor  33+17+29+36+22+18 = 155.  Jumlah skor maksimal 

adalah 10 x 4 x 6 = 240 maka persentase aktivitas siswa pada 

pertemuan I adalah 65 % yaitu dalam kriteria baik.  
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Tabel 7. 
 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

N
o Indikator 

Skor 
Jml Rt2 % Kriteria 

ern Iny Sf
d Nls mud Tg

h 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

2 
Keantusiasan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

4 3 3 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 3 2 3 4 2 2 16 2.7 67% Baik 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

3 2 3 3 2 2 15 2.5 63% Cukup 

5 
Kemampuan siswa 
dalam mengemukakan 
pendapat 

3 2 2 3 2 2 14 2.3 58% Cukup 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

4 2 4 4 2 2 18 3.0 75% Baik 

7 
Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry (menemukan) 

3 2 3 3 2 2 15 2.5 63% Cukup 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

9 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

4 3 4 4 3 2 20 3.3 83% Baik 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

Jumlah Skor 36 25 34 37 26 24 182     

Persentase aktivitas siswa 76%     
Kriteria Baik      
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Pada siklus I pertemuan II diperoleh hasil pengamatan dengan 

jumlah skor 36+25+34+37+26+24 = 182. Jumlah skor maksimal 

adalah 10 x 4 x 6 = 240 maka persentase aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan II adalah 76 % yaitu dalam kriteria baik. 

1) Persiapan siswa sebelum mengikuti KBM 

Pada pertemuan I komponen persiapan siswa sebelum mengikuti 

KBM , ada dua siswa yang mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, siswa 

telah menyiapakan alat tulis, siswa sedang mempelajari materi 

pembelajaran bilangan pecahan, satu siswa mendapatkan skor 3 yaitu sfd  

artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, 

siswa telah menyiapakan alat tulis, tiga siswa mendapatkan skor 2 yaitu 

Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah 

duduk dikursinya  sehingga diperoleh persentase 71% dalam kriteria 

baik. 

Pada pertemuan II  Persiapan siswa sebelum mengikuti KBM, ada 

tiga siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa telah 

berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, siswa telah 

menyiapakan alat tulis, siswa sedang mempelajari materi pembelajaran 

bilangan pecahan. tiga siswa mendapat skor 3 yaitu Iny, Mud, dan Tgh 

artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, 

siswa telah menyiapakan alat tulis. Maka diperoleh persentase 88% 

dalam kriteria baik sekali. 
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2) Keantusiasan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru 

Pada pertemuan I Keantisiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada satu siswa mendapatkan skor 4 yaitu Nls artinya 

siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak mengganggu temannya 

yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-benda disekitarnya, siswa 

menanggapi penjelasan guru. Dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern, 

Sfd, artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak 

mengganggu temannya yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-

benda disekitarnya , tiga siswa mendapatkan skor 2 yaitu Mud dan Tgh 

artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak bermain 

dengan benda-benda disekitarnya. Maka diperoleh  persentase 67% 

dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Keantisiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada dua siswa mendapat skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak mengganggu temannya 

yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-benda disekitarnya, siswa 

menanggapi penjelasan guru. Empat siswa mendapat skor 3 yaitu Iny, 

Sfd, Mud, dan Tgh artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa 

tidak mengganggu temannya yang lain, siswa tidak bermain dengan 

benda-benda disekitarnya. Maka diperoleh persentase 83% dalam kriteria 

baik. 

3) Keaktifan dalam bertanya 
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Pada pertemuan I Keaktifan dalam bertanya, ada dua siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Nls artinya siswa bertanya pada saat 

pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi pembelajaran, 

pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, empat siswa 

mendapatkan skor 2  yaitu Iny, Sfd, Mud, dan Tgh artinya siswa bertanya 

pada saat pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang 

runtut, sehingga diperoleh persentase 58% dalam kriteria cukup. 

Pada pertemuan II sudah ada peningkatan keaktifan siswa dalam 

bertanya, ada satu siswa mendapat skor 4 yaitu Nls artinya siswa 

bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, 

pertanyaan siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapat skor 3 yaitu 

Ern dan Sfd artinya siswa bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan 

dengan jelas, tiga siswa mendapat skor 2 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya 

siswa bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan 

materi pembelajaran sehingga diperoleh persentase 67% dalam kriteria 

baik. 

4) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

Pada pertemuan I  Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, ada 

tiga siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

jawaban siswa dikemukakan dengan jelas, dua siswa mendapatkan skor 2 
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yaitu Mud dan Tgh artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa 

menjawab sesuai pertanyaan guru, satu siswa mendapat skor 1 yaitu Iny 

artinya siswa hanya menjawab pertanyaan guru. Maka diperoleh 

persentase 58% dalam kriteria cukup. 

Pada pertemuan II sudah ada peningkatan keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal 

ini ada tiga siswa mendapat skor 3 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

jawaban siswa dikemukakan dengan jelas,  tiga siswa mendapat skor 2 

yaitu Iny, Mud, Tgh artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa 

menjawab sesuai pertanyaan guru. Dengan demikian diperoleh 

persentase 63% dalam kriteria cukup. 

5) Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 

Pada pertemuan I kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, ada dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas , dua siswa 

mendapatkan skor 2 yaitu Sfd dan Mud artinya siswa mengemukakan 

pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi pembelajaran, dua siswa 

mendapatkan skor 1 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa hanya 

mengemukakan pendapat, maka diperoleh persentase 50% dalam kriteria 

kurang. 
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Pada pertemuan II ada sedikit peningkatan kemampuan siswa dalam 

mengemukakan pendapat, ada dua siswa mendapat skor 3 yaitu Nls dan 

Ern artinya siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai 

dengan materi pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan 

jelas, empat siswa mendapat skor 2 yaitu Iny, Sfd, Mud, dan Tgh artinya 

siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, maka diperoleh persentase 58% dalam kriteria cukup. 

6) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara berkelompok 

dengan pendekatan CTL 

Pada pertemuan I keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara 

berkelompok dengan pendekatan CTL, ada satu siswa mendapatkan skor 

4 yaitu Nls artinya siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut 

mengerjakan tugas kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota 

kelompok yang lain, siswa mengemukakan pendapatnya di dalam 

kelompok,  dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Sfd artinya 

siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut mengerjakan tugas 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain, 

satu siswa mendapatkan skor 2 yaitu Mud artinya siswa duduk bersama 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain,  

dua siswa mendapat skor 1 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa duduk 

bersama kelompoknya, dengan demikian persentase 58% dalam kriteria 

cukup. 
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Pada pertemuan II terjadi peningkatan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran secara berkelompok dengan pendekatan CTL, ada tiga 

siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa duduk 

bersama kelompoknya, siswa ikut mengerjakan tugas kelompoknya, 

siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain, siswa 

mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok dan  tiga siswa 

mendapat skor 2 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa duduk bersama 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain. 

Dengan demikian hasil persentase sebesar 75% dalam kriteria baik. 

7) Kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry (menemukan) 

Pada pertemuan I  Kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry 

(menemukan), ada satu siswa yang mendapatkan skor 3 yaitu Nls artinya 

siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / melakukan observasi, 

siswa menyajikan hasil temuannya,  tiga siswa mendapatkan skor 2 yaitu 

Ern dan Mud artinya siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / 

melakukan observasi, dua siswa mendapatkan skor 1 yaitu Iny dan Tgh 

artinya siswa hanya mengamati / melakukan observasi,  dengan demikian 

hasil persentase hanya 46% dalam kriteria kurang. 

Pada pertemuan II kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry 

(menemukan) terdapat sedikit peningkatan. Ada tiga siswa mendapat 

skor 3 yaitu Ern, Nls, dan Sfd artinya siswa merumuskan masalah, siswa 

mengamati / melakukan observasi, siswa menyajikan hasil temuannya, 

siswa menjelaskan temuannya di depan kelas, dan tiga siswa mendapat 
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skor 2 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa merumuskan masalah, 

siswa mengamati / melakukan observasi, siswa menyajikan hasil 

temuannya, dengan demikian persentase 63% dalam kriteria cukup. 

8) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran klasikal 

Pada pertemuan I keterlibatan siswa dalam pembelajaran klasikal, 

ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa 

duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa mendengarkan 

penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak mengganggu teman yang 

lain, siswa menanggapi penjelasan guru maupun temannya yang lain, tiga 

siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny, Mud, Tgh artinya siswa duduk di 

tempat duduknya dengan tenang, siswa mendengarkan penjelasan guru 

maupun temannya, siswa tidak mengganggu teman yang lain, satu siswa 

mendapatkan skor 2  dengan persentase 79% dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II  ada peningkatan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran klasikal, ada tiga siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls 

artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa 

mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak 

mengganggu teman yang lain, siswa menanggapi penjelasan guru 

maupun temannya yang lain, tiga siswa mendapat skor 3 Iny, Mud, dan 

Tgh artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa 

mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak 

mengganggu teman yang lain, dengan demikian hasil persentase 88% 

dalam kriteria baik sekali. 
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9) Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

Pada pertemuan I Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada tiga siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan 

Nls artinya siswa mengerjakan soal pre test, siswa mengerjakan soal post 

test, siswa mengerjakan sendiri di tempat duduknya, siswa tidak 

mengganggu temannya yang lain, satu  siswa mendapatkan skor 3 yaitu 

Iny artinya siswa mengerjakan soal pre test, siswa mengerjakan soal post 

test, siswa mengerjakan sendiri di tempat duduknya, dua siswa 

mendapatkan skor 2 yaitu siswa mengerjakan soal pre test, siswa 

mengerjakan soal post test,  dengan demikian hasil persentase 75% dalam 

kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada tiga siswa mendapat skor 4, dua  siswa mendapat 

skor 3, satu siswa mendapat skor 2 dengan persentase 83% dalam kriteria 

baik. 

10) Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi 

Pada pertemuan I keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, ada 

tiga siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls artinya siswa 

mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang telah 

dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan mengenai 

pembelajaran hari itu, siswa memberikan saran mengenai pembelajaran 

hari itu, dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Mud dan Tgh artinya siswa 

mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang telah 
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dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan mengenai 

pembelajaran hari itu, satu siswa mendapatkan skor 2 yaitu Iny artinya 

siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang 

telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, dengan demikian persentase 83% 

dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, 

ada empat siswa mendapat skor 4 yaitu Irn, Sfd, Nls, Mud artinya  siswa 

mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang telah 

dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan mengenai 

pembelajaran hari itu, siswa memberikan saran mengenai pembelajaran 

hari itu dan dua siswa mendapat skor 3 dengan demikian persentase 92% 

dalam kriteria baik. 

4.1.1.2.4. Refleksi 

Refleksi tindakan pada siklus I ini difokuskan pada masalah yang muncul 

selama tindakan berlangsung . Berdasarkan deskripsi hasil observasi siklus I 

ditemukan permasalahan dalam pembelajaran sebagai berikut. 

a Hasil tes menunjukan bahwa masih ada 37% siswa yang belum 

tuntas. Ketuntasan belajar klasikal hanya 63% sehingga belum sesuai 

dengan yang diharapkan. 

b Siswa kurang berani bertanya dan berani menjawab pertanyaan guru. 

c Siswa kurang berani mengemukakan pendapat. 

d Siswa kurang termotivasi untuk dapat menyajikan temuannya untuk 

dipaparkan di depan kelas. 
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e Ada beberapa siswa yang belum dapat bekerjasama dengan teman 

kelompoknya sehingga mendapatkan hasil yang kurang baik. 

f Pada saat tes individual masih ada siswa yang mengerjakan dan 

mengumpulkan lembar evaluasi tidak tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. 

4.1.1.2.5. Revisi  

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, ada beberapa hal yang 

harus ditingkatkan lagi oleh peneliti untuk melaksanakan siklus II yaitu , 

a Hasil tes siswa menunjukan bahwa 37% belum tuntas sehingga guru 

perlu meningkatkan hasil belajar siswa sampai mencapai ketuntasan 

belajar yang diharapkan. 

b Membangkitkan keberanian siswa untuk bertanya, menjawab , dan 

mengemukakan pendapat tanpa disertai rasa takut ataupun malu. 

c Memberikan motivasi pada siswa untuk berani menyajikan 

temuannya didepan kelas. 

d Dalam belajar kelompok siswa kurang mampu bekerjasama dengan 

teman satu  kelompoknya sehingga guru perlu membimbing siswa 

agar mampu bekerjasama dengan lebih baik. 

e Guru perlu membimbing siswa untuk mengelola waktu dengan baik 

sehingga dapat mengerjakan dan mengumpulkan lembar evaluasi 

pada waktu yang ditentukan. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Paparan hasil belajar siswa siklus II 
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Tabel 8. 
Distribusi frekuensi hasil belajar siswa siklus II 

Nilai Frekuensi 
(f) Persentase Nilai x Frekuensi Keterangan 

100 2 7% 200 Tuntas 

95 1 4% 95 Tuntas 

90 1 4% 90 Tuntas 

85 1 4% 90 Tuntas 

80 5 19% 400 Tuntas 

75 4 15% 300 Tuntas 

70 6 22% 420 Tuntas 

65 2 7% 130 Tuntas 

60 3 11% 180 Tidak Tuntas 

55 2 7% 110 Tidak Tuntas 

Jumlah 27 100% 2010  

Nilai Rata-rata 푥 = 


 =  = 74 

 

Penyajian data tabel 8 diperoleh informasi sebagai berikut : nilai terendah 

adalah 55 dan ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 55; nilai tertinggi adalah 100 

dan ada 2 siswa yang mendapat nilai 100; mayoritas siswa mendapat nilai 70 yaitu 

sebanyak 6 siswa; nilai rata-rata siswa adalah  74 . Indikator keberhasilan yang 

ditetapkan adalah capaian ketuntasan belajar klasikal sebanyak 75 % dengan 

KKM 65. Dari tabel tersebut dapat kita lihat siswa yang telah tuntas (mencapai 

dan melampaui KKM) sebanyak 22 siswa. Ketuntasan belajar klasikal sebanyak 

82 % jadi telah mencapai ketuntasan klasikal. Untuk lebih jelasnya hasil belajar 

siswa pada siklus II dapat dilihat dalam diagram batang di bawah ini. 
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Gambar 3. Diagram hasil belajar siswa siklus II 

4.1.2.2. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning. Dijabarkan sebagai berikut, 

4.1.2.2.1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan siklus II adalah sebagai berikut, 

1) Membuat RPP materi operasi hitung pecahan dengan indikator 

pertama yaitu melakukan operasi penjumlahan pecahan campuran 

berpenyebut tidak sama dan indikator kedua yaitu melakukan operasi 

pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

2) Menyiapkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

yaitu blok pecahan, kertas lipat dan LKS.  

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi. Lembar observasi 

ini ada dua macam yaitu lembar keterampilan guru dan aktivitas 

siswa 

4) Menyiapkan lembar soal evaluasi untuk mengetahui 

kemampuan siswa. 
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4.1.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 

1)  Pertemuan I 

Berdasarkan catatan lapangan pada  

Hari, tanggal   : Selasa, 17 April 2012  

Pokok Bahasan : Operasi penjumlahan pecahan campuran             

                                         berpenyebut tidak sama  

Kelas/Semester  : V (lima)/ II(dua) 

Waktu   : 2 x 35 menit 

Uraian kegiatan : 

Kegiatan pada pertemuan pertama ini meliputi pra KBM, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1) Pra KBM 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam , 

kemudian siswa berdo’a bersama-sama,  

2) Kegiatan awal 

Pada awal kegiatan, guru meminta siswa berkumpul dengan 

kelompoknya masing-masing. Siswa segera berkumpul dengan 

teman satu kelompoknya dan mencari tempat duduk. Pada 

pertemuan ini guru mengubah anggota kelompok yang berbeda 

dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Guru mengingatkan 

kembali aturan-aturan dalam belajar kelompok. Siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru. Setelah membacakan 
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aturan-aturan tersebut guru memberikan apersepsi yaitu siswa 

diingatkan lagi tentang pecahan campuran dan penjumlahan 

pecahan berpenyebut tidak sama. 

Guru bertanya pada siswa, misalnya Ibu membeli gula pasir  

kg kemudian ibu membeli lagi   kg berapa kg gula pasir yang 

dimiliki Ibu? Salah satu siswa menjawab “1  kg bu”. Guru 

memuji siswa tersebut yang menjawab benar. Kemudian ada lagi 

yang menjawab “  bu.” Guru juga memberi pujian kepada siswa 

tersebut karena menjawab dengan benar.ada beberapa siswa  yang 

terlihat kebingungan, kemudian guru menjelaskan bahwa 1 =  

jadi jawaban kedua anak tersebut benar. 

Selesai memberikan appersepsi guru  menginformasikan 

kepada siswa bahwa hari ini mereka akan belajar tentang materi 

penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama dan 

menerapkannya dalam kegiatan sehari hari. Kemudian guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

siswa dapat melakukan operasi penjumlahan pecahan campuran 

berpenyebut tidak sama. 

3) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, guru menyajikan materi (presentasi 

kelas) tentang penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak 

sama. Peneliti menggunakan kertas lipat sebagai medianya. 
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Contoh : Pak Karto membeli tanah  1ퟏ
ퟐ
  petak, kemudian 

membeli lagi 2ퟏ
ퟒ
 petak, berapa petak tanah yang dimiliki Pak 

Karto sekarang ? 

Guru menyediakan media pembelajaran yaitu kertas lipat 

beberapa lembar. Siswa mengikuti peragaan guru. 

Penyelesaian : 

Tanah  1ퟏ
ퟐ
  petak  

 

Tanah 2ퟏ
ퟒ
  petak 

jadi  apabila dihubungkan : 

 

 

                 1 + 2 = 3                                    ퟏ
ퟐ
               ퟏ

ퟒ
   

 

  

                                                                   ퟐ
ퟒ
      +     ퟏ

ퟒ
    =      ퟑ

ퟒ
           

Adapun penulisan dalam bentuk bilangannya menjadi : 

       ퟏ ퟏ
ퟐ
  +  2ퟏ

ퟒ
  = (1 + 2) +  (ퟏ

ퟐ
 + ퟏ

ퟒ
) 

   = 3 + (ퟐ
ퟒ
 + ퟏ

ퟒ
) 

   = 3 + ퟑ
ퟒ
 = 3 ퟑ

ퟒ
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Dalam hal ini pecahan campuran tidak diubah ke dalam 

pecahan murni, tetapi dengan menjumlahkan bilangan bulat 

dengan bilangan bulat, dan pecahan dengan pecahan.  

Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa tentang 

hal-hal yang kurang dipahami mengenai materi yang telah 

dijelaskan. Setelah presentasi selesai, guru membagikan LKS 

untuk diselesaikan dengan kelompoknya. Siswa mengerjakan 

LKS dengan kelompoknya masing-masing. Bagi siswa yang 

sudah paham dan mengetahui jawaban yang benar, dia 

memberikan penjelasan kepada kelompoknya yang belum jelas. 

Siswa saling membantu dan bekerjasama untuk memperoleh hasil 

yang tinggi. Guru berkeliling ke seluruh penjuru kelas melihat 

kegiatan diskusi yang sedang berlangsung, dan sesekali duduk 

dengan salah satu kelompok untuk melihat jalannya diskusi pada 

kelompok tersebut.  

Setelah kelompok selesai berdiskusi, guru membagikan kunci 

jawaban LKS pada setiap kelompok untuk mencocokkan jawaban 

mereka dengan kunci jawaban yang diberikan oleh guru. Waktu 

belajar kelompok selesai siswa diminta kembali ke tempat 

duduknya masing-masing untuk mengerjakan soal individual. 

Siswa mengerjakan lembar evaluasi dengan tidak saling 

membantu atau bekerjasama. Setelah siswa selesai mengerjakan 

soal mereka mengumpulkan jawaban dan dibagikan secara acak 
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kemudian dibahas bersama hasil jawaban mereka. Guru 

memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas 

tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan.  

4) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir ini, guru mencatat hasil belajar individual 

siswa. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super 

yang mendapatkan skor tertinggi di akhir pelajaran. Siswa dengan 

bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

2) Pertemuan II 

Berdasarkan catatan lapangan pada  

Hari/Tanggal  : Kamis , 19 April 2012 

Pokok bahasan  : Operasi pengurangan                               

                              pecahan campuran berpenyebut                        

                            tidak sama 

Kelas/ Semester  : V (lima)/II (Dua) 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Uraian kegiatan  : 

Kegiatan pada pertemuan kedua ini meliputi pra KBM, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

(1) Pra KBM 
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Siswa mengucapkan salam kepada gurudan guru 

menjawab salam dari siswa, kemudian siswa berdo’a bersama-

sama, setelah selesai berdo’a guru melakukan presensi. 

(2) Kegiatan awal 

Pada awal kegiatan, guru meminta siswa berkumpul dengan 

kelompoknya untuk mencari tempat duduk. Guru menanyakan 

PR yang diberikan guru kemarin. Dan membahas PR tersebut. 

Guru menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan PR di depan 

kelas. Siswa dan guru membahas bersama hasil pekerjaan siswa 

tersebut. Guru memberikan appersepsi yaitu siswa diingatkan 

kembali tentang pecahan campuran dan pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama. Guru mengadakan tanya jawab dengan 

siswa. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu 

operasi pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai yaitu siswa dapat melakukan operasi pengurangan 

pecahan campuran berpenyebut tidak sama.  

(3) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, guru menyajikan materi (presentasi 

kelas) tentang pengurangan pecahan campuran berpenyebut 

tidak sama. Peneliti menggunakan kertas lipat sebagai peraga.  
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Guru menyediakan media pembelajaran yaitu kertas lipat 

beberapa lembar. Siswa mengikuti peragaan guru . kali ini akan 

diperagakan pengurangan pecahan campuran  2 ퟏ
ퟐ
  – 1 ퟏ

ퟒ
  =  

Penyelesaian : 

                                                          2 ퟏ
ퟐ
 akan dikurangi 1ퟏ

ퟒ
   

 

 

 

            2-1 =1                     ퟏ
ퟐ

= ퟐ
ퟒ

            ퟐ
ퟒ
− ퟏ

ퟒ
=  ퟏ

ퟒ
    

Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa tentang hal-

hal yang kurang dipahami mengenai materi yang telah 

dijelaskan. Ada beberapa siswa yang kurang paham dan 

meminta guru memberikan contoh lagi dengan peragaan lain. 

Untuk contoh peragaan lain, misal kita hitung 3  -1  (perhatikan, 

karena  lebih besar dari , maka kita akan pinjam 1)  

Peragaan pertama 

 

 

    -  = − =  … (tidak mungkin maka meminjam 1) 
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Peragaan kedua 

 

 

3   = 2    +    =  2   

2   - 1  = (2-1) +[  - ] = 1  

Setelah presentasi kelas selesai, guru membagikan LKS 

untuk kelompok. masing-masing anggota kelompok 

mengerjakan LKS tersebut secara individu terlebih dahulu 

sebelum didiskusikan. Pada saat diskusi berlangsung guru 

berkeliling ke seluruh penjuru kelas melihat kegiatan tersebut 

dan sesekali duduk dengan kelompok untuk mendengarkan 

mereka belajar dan berdiskusi. Setelah selesai mengerjakan 

individu mereka saling membandingkan jawaban mereka. 

Anggota kelompok yang mengetahui jawaban yang benar 

memberikan penjelasan kepada anggota satu kelompoknya. 

Setelah itu perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan kelas 

melaporkan hasil diskusi dengan mendemonstrasikan gambar 

pecahan hasil peragaan. Siswa dan guru bersama-sama 

membahas hasil diskusi. 

Setelah waktu belajar selesai, siswa diminta kembali ke 

tempat duduknya, dan guru membagikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan secara individu. Setelah siswa selesai mengerjakan 

soal, mereka mengumpulkan jawaban kemudian dibahas hasil 
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jawaban mereka. Guru memberi kesempatan bertanya kepada 

siswa yang belum jelas tentang materi yang dipelajari dan 

sebagai fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik 

yang menghadapi kesulitan. 

(4) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir ini, guru mencatat hasil skor kemajuan 

individual siswa. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok terbaik. Di akhir kegiatan, siswa dengan bimbingan 

guru menyimpulkan materi yang dipelajari. 

4.1.2.2.3. Observasi 

 Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Aspek-aspek yang diamati adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa  

a) Paparan Keterampilan Guru 

Dari hasil observasi keterampilan guru pada siklus II dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL baik sekali. Hal 

ini dapat ditunjukan pada tabel 9 berikut ini, 
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Tabel  9. 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Pertemuan I 
Pertemuan 

II 

1 Keterampilan membuka pelajaran 4 4 

2 Keterampilan bertanya 4 4 

3 Keterampilan memberi penguatan 4 4 

4 Keterampilan mmengadakan variasi  3 4 

5 Keterampilan menjelaskan 3 3 

6 
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
3 4 

7 Keterampilan mengelola kelas  3 4 

8 Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 4 4 

9 Keterampilan menutup pelajaran  4 4 

Jumlah  32 35 

Persentase 89% 97% 

Kriteria Baik Sekali Baik Sekali 

Rata-rata persentase siklus II 93% (Baik Sekali) 

Pada siklus II pertemuan I diperoleh jumlah skor hasil 

pengamatan adalah 32 maka persentase keterampilan  guru adalah 

89% yaitu dalam kriteria baik sekali. Sedangkan pada pertemuan  II 

diperoleh jumlah skor 40 maka persentase keterampilan guru  97 % 

yaitu dalam kriteria baik sekali. Jadi diperoleh rata-rata persentase 

siklus II sebesar 93 % yaitu dalam kriteria baik sekali.  

a Keterampilan membuka pelajaran 
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Pada pertemuan I dan II keterampilan membuka pelajaran 

mendapat skor 4 artinya guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, 

guru melakukan appersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang hendak dicapai, guru juga menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang sesuai dengan RPP. 

b Keterampilan bertanya 

Pada pertemuan I dan II keterampilan menjelaskan mendapat skor 

4 artinya guru sudah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan 

jelas, terfokus pada satu masalah, guru memberikan waktu berpikir untuk 

siswa, dan guru membeikan tuntunan sampai siswa menemukan jawaban 

sendiri. 

c Keterampilan memberi penguatan 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan memberi penguatan 

mendapat skor 4 artinya guru memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal, penguatan juga diberikan dalam bentuk nonverbal, penguatan 

diberikan kepada pribadi tertentu atau kelompok siswa, dan guru 

memberikan penguatan dengan segera. 

d Keterampilan mengadakan variasi   

Pada pertemuan I Keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 

3 artinya guru menggunakan multisumber, multimedia, dan multimetode 

namun masih menggunakan model yang sama. 
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Pada pertemuan II Keterampilan mengadakan variasi mendapat 

skor 4 artinya dalam pembelajaran, guru sudah menggunakan 

multisumber, multimedia, multimetode, dan multimodel. 

e Keterampilan menjelaskan 

Pada pertemuan I keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 3 

artinya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, 

guru menggunakan contoh dan ilustrasi, guru menggunakan balikan, 

tetapi guru kurang memberikan tekanan pada siswa. 

Pada pertemuan II keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 3 

artinya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, 

guru menggunakan contoh dan ilustrasi, guru belum menggunakan 

balikan dengan baik, guru telah memberikan tekanan pada siswa. 

f Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Pada pertemuan I keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil mendapatkan skor 3 artinya guru telah memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, guru memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi, guru mampu menutup diskusi, namun guru belum 

memperjelas masalah untuk menghidarkan kesalahpahaman. 

Pada pertemuan II keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil mendapatkan skor 4 artinya guru memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi, guru memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi, guru juga memperjelas masalah untuk menghindarkan 

siswa dari kesalahpahaman, dan guru menutup diskusi. 
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g Keterampilan mengelola kelas 

Pada pertemuan I keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 

3 artinya guru mampu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan 

bagi siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bekerjasama dan berbagi tugas dengan kelompoknya, guru menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, namun guru 

belum sepenuhnya terampil dalam mengelola waktu. 

Pada pertemuan II keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 

4 artinya guru mampu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan 

bagi siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bekerjasama dan berbagi tugas dengan kelompoknya, guru menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, guru dapat 

mengelola waktu dengan baik. 

h Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan dalam melaksanakan 

evaluasi mendapatkan skor 4 artinya evaluasi sudah sesuai dengan materi 

dan indikator pembelajaran , guru menerapkan evaluasi proses, guru 

menerapkan evaluasi hasil, guru melakukan penilaian mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

i Keterampilan menutup pelajaran 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan menutup pelajaran 

mendapatkan skor 4 artinya guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan, guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan 
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yang telah dilaksanakan, guru memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran, guru merencanakan tindak lanjut. 

b) Paparan Aktivitas Siswa 

Tabel 10 
. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II pertemuan I 

No Indikator 
Skor 

Jml Rt2 % Kriteria 
Ern iny Sfd Nls Mud Tgh 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

2 
Keantusiasan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

4 3 3 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

3 Keaktifan siswa dalam 
bertanya 4 2 3 4 3 2 18 3.0 75% Baik 

4 Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan 

3 2 3 4 3 2 17 2.8 71% Baik 

5 
Kemampuan siswa 
dalam mengemukakan 
pendapat 

3 2 3 4 2 2 16 2.7 67% Baik 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

7 
Kemampuan siswa 
dalam kegiatan inquiry 
(menemukan) 

4 2 3 4 2 2 17 2.8 71% Baik 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

9 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

4 4 4 4 4 3 23 3.8 96% Baik 
sekali 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

Jumlah Skor 38 28 35 40 32 27 200 

 
 

Persentase aktivitas siswa 83 %  
Kriteria Baik     
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Pada siklus II pertemuan I diperoleh hasil pengamatan dengan 

jumlah skor 38+28+35+40+32+27 = 200. Jumlah skor maksimal 

adalah 10 x 4 x 6 = 240  maka persentase aktivitas siswa pada 

pertemuan I adalah 83 % yaitu dalam kriteria baik.  
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Tabel 11. 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II pertemuan II 

No Indikator 
Skor 

Jml Rt2 % Krite
ria Ern Iny sfd Nl

s 
Mu
d 

Tg
h 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

2 

Keantusiasan siswa 
dalam 
mendengarkan 
penjelasan guru 

4 3 4 4 4 4 23 3.8 96% Baik 
sekali 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 4 2 4 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

4 2 3 4 3 2 18 3.0 75% Baik 

5 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengemukakan 
pendapat 

4 2 3 4 3 2 18 3.0 75% Baik 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

7 

Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry 
(menemukan) 

4 2 3 4 2 2 17 2.8 71% Baik 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

9 

Sikap siswa dalam 
mengerjakan 
evaluasi yang 
diberikan guru 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

Jumlah Skor 40 29 37 40 34 31 211   
Persentase aktivitas siswa 88%   

  
  

Kriteria Baik  Sekali   
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Pada siklus II pertemuan II diperoleh hasil pengamatan dengan jumlah 

skor 40+29+37+40+34+31=211. Jumlah skor maksimal adalah 10 x 4 

x 6 = 240 maka persentase aktivitas siswa pada pertemuan II adalah 

88 % yaitu dalam kriteria baik sekali.  

a Persiapan siswa sebelum mengikuti KBM 

Pada pertemuan I dan II Persiapan siswa sebelum mengikuti 

KBM, ada enam siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Iny, Sfd, Mud, 

dan Tgh artinya semua siswa telah berada didalam kelas, siswa telah 

duduk dikursinya, siswa telah menyiapakan alat tulis, siswa sedang 

mempelajari materi pembelajaran bilangan pecahan, sehingga 

persentase sempurna 100% dalam kriteria baik sekali. 

b Keantusiasan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru 

Pada pertemuan I Keantusiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls 

artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk 

dikursinya, siswa telah menyiapakan alat tulis, siswa sedang 

mempelajari materi pembelajaran bilangan pecahan, empat siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa telah 

berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, siswa telah 

menyiapakan alat tulis, dengan demikian persentase 83% dalam 

kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Keantisiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada lima siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls, 
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Mud, Tgh artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak 

mengganggu temannya yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-

benda disekitarnya, siswa menanggapi penjelasan guru, namun masih 

ada satu siswa mendapat skor 3 yaitu Iny artinya siswa mendengarkan 

penjelasan guru, siswa tidak mengganggu temannya yang lain, siswa 

tidak bermain dengan benda-benda disekitarnya tetapi siswa masih 

belum dapat menanggapi penjelasan yang diberikan oleh guru, dengan 

demikian persentase 96% dalam kriteria baik sekali. 

c Keaktifan dalam bertanya 

Pada pertemuan I Keaktifan dalam bertanya, ada dua siswa 

mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya siswa bertanya pada 

saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, 

pertanyaan siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapatkan skor 

3 yaitu Sfd dan Mud artinya  siswa bertanya pada saat pembelajaran, 

pertanyaan siswa sesuai dengan materi pembelajaran, pertanyaan 

siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapatkan skor 2 yaitu Iny 

dan Tgh artinya siswa bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, maka diperoleh persentase 

75% dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Keaktifan dalam bertanya, ada tiga siswa 

mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa bertanya pada 

saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi 
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pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, 

pertanyaan siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapat skor 3 

yaitu Mud dan Tgh artinya siswa bertanya pada saat pembelajaran, 

pertanyaan siswa sesuai dengan materi pembelajaran, pertanyaan 

siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, satu siswa mendapat skor 

2 yaitu Iny artinya  dengan persentase 83% dalam kriteria baik. 

d Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

Pada pertemuan I  Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, 

satu siswa mendapatkan skor 4 yaitu Nls artinya siswa menjawab 

pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, jawaban 

siswa dikemukakan dengan kalimat yang runtut, jawaban siswa 

dikemukakan dengan jelas, tiga siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern, 

Sfd, Mud artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab 

sesuai pertanyaan guru, jawaban siswa dikemukakan dengan jelas, dan 

dua siswa mendapatkan skor 2 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

sehingga persentase 71% dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, 

ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

jawaban siswa dikemukakan dengan kalimat yang runtut, jawaban 

siswa dikemukakan dengan jelas, dua siswa mendapat skor 3 yaitu Sfd 

dan Mud artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab 
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sesuai pertanyaan guru, jawaban siswa dikemukakan dengan jelas,dan  

dua siswa mendapat skor 2 dengan persentase 75% dalam kriteria 

baik. 

e Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 

Pada pertemuan I Kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, ada satu siswa mendapatkan skor 4 yaitu Nls artinya siswa 

mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan kalimat yang 

runtut, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas, dua siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Sfd artinya siswa mengemukakan 

pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi pembelajaran, siswa 

mengemukakan pendapat dengan jelas,  tiga siswa mendapatkan skor 

2 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa mengemukakan pendapat, pendapat 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, maka persentase 67% 

dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II Kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan kalimat yang 

runtut, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas, dua siswa 

mendapat skor 3 yaitu Sfd dan Mud artinya siswa mengemukakan 

pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi pembelajaran, siswa 

mengemukakan pendapat dengan jelas, dua siswa mendapat skor 2 
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yaitu Iny dan Tgh artinya siswa mengemukakan pendapat, pendapat 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, siswa mengemukakan 

pendapat dengan jelas, dengan persentase 75% dalam kriteria baik. 

f Keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara berkelompok 

Pada pertemuan I dan II Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

secara berkelompok, ada empat siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, 

Sfd, Nls, Mud artinya siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut 

mengerjakan tugas kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota 

kelompok yang lain, siswa mengemukakan pendapatnya di dalam 

kelompok,  dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny dan Tgh artinya 

siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut mengerjakan tugas 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain , 

dengan demikian persentase 92% dalam kriteria baik sekali. 

g Kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry (menemukan) 

Pada pertemuan I dan II Kemampuan siswa dalam kegiatan 

inquiry (menemukan), ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern 

dan Nls artinya siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / 

melakukan observasi, siswa menyajikan hasil temuannya, siswa 

menjelaskan temuannya di depan kelas, satu siswa mendapatkan skor 

3 yaitu Sfd artinya siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / 

melakukan observasi, siswa menyajikan hasil temuannya,  tiga siswa 

mendapatkan skor 2 yaitu Iny, Mud, Tgh artinya siswa merumuskan 
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masalah, siswa mengamati / melakukan observasi, maka hasil 

persentase 71% dalam kriteria baik. 

h Keterlibatan siswa dalam pembelajaran klasikal 

Pada pertemuan I dan II Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

klasikal, ada tiga siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls 

artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa 

mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak 

mengganggu teman yang lain, siswa menanggapi penjelasan guru 

maupun temannya yang lain, tiga siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny, 

Mud, dan Tgh artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan 

tenang, siswa mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, 

siswa tidak mengganggu teman yang lain, maka persentase 88% 

dalam kriteria baik sekali. 

i Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

Pada pertemuan I Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada lima siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Iny,Sfd, 

Nls, dan Mud  artinya siswa mengerjakan soal pre test, siswa 

mengerjakan soal post test, siswa mengerjakan sendiri di tempat 

duduknya, siswa tidak mengganggu temannya yang lain, satu  siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Tgh artinya siswa mengerjakan soal pre 

test, siswa mengerjakan soal post test, siswa mengerjakan sendiri di 

tempat duduknya, maka persentase 96% dalam kriteria baik sekali. 
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Pada pertemuan II  Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada enam siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Iny, Sfd, 

Nls, Mud, Tgh artinya siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, 

siswa mencatat apa yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa 

memberikan kesan mengenai pembelajaran hari itu, siswa 

memberikan saran mengenai pembelajaran hari itu, oleh karena itu 

hasil persentase mencapai sempurna 100% dalam kriteria baik sekali. 

j Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi 

Pada pertemuan I Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, 

ada empat siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls, Mud artinya 

siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa 

yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan 

mengenai pembelajaran hari itu, siswa memberikan saran mengenai 

pembelajaran hari itu, dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny dan 

Tgh artinya siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa 

mencatat apa yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa 

memberikan kesan mengenai pembelajaran hari itu, dengan demikian 

persentase 92% dalam kriteria baik sekali. 

Pada pertemuan II keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, 

ada enam siswa yang mendapat skor 4 yaitu Ern, Iny, Sfd, Nls, Mud, 

Tgh artinya siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa 

mencatat apa yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa 

memberikan kesan mengenai pembelajaran hari itu, siswa 
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memberikan saran mengenai pembelajaran hari itu, sehingga 

mencapai persentase sempurna 100% dalam kriteria baik sekali. 

Sesuai dengan pendapat Riyanto Yatim (2010:174) bahwa pada akhir 

pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan 

refleksi. Realisasinya berupa: pernyataan langsung tentang apa yang 

diperolehnya hari itu, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan 

saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, diskusi, hasil karya. 

4.1.2.3. Refleksi 

Berdasarkan deskripsi hasil observasi siklus II ditemukan hasil refleksi 

sebagai berikut , 

4.1.2.3.1. Hasil tes menunjukkan bahwa 82% siswa SDN Weding 1 telah tuntas 

belajar.  

4.1.2.3.2. Siswa mulai terbiasa untuk melakukan belajar kelompok dan 

bekerjasama untuk memecahkan masalah yang ada. 

4.1.2.3.3. Siswa sudah berani bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk oleh guru. 

4.1.2.3.4. Siswa sudah berani menyajikan dan menjelaskan hasil temuannya di 

depan kelas. 

4.1.2.3.5. Masih ada beberapa siswa yang tidak disiplin waktu 

4.1.2.4. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II, hasil tes dan lembar 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa telah mancapai indikator 

keberhasilan maka guru menghentikan penelitian sampai siklus II.  
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4.1.2.4.1. Ketuntasan belajar klasikal mencapai 82% berarti sudah mancapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu sebesar 75 %. 

4.1.2.4.2. Siswa mulai terbiasa untuk melakukan belajar kelompok dan 

bekerjasama untuk memecahkan masalah yang ada. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

observasi aktivitas siswa meningkat dalam kategori baik sekali 

4.1.2.4.3. Siswa sudah berani bertanya dan berani menjawab pertanyaan tanpa 

ditunjuk oleh guru. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengamatan aktivitas siswa 

meningkat dalam kategori baik. 

4.1.2.4.4. Siswa sudah berani menyajikan dan menjelaskan hasil temuannya di 

depan kelas. 

4.1.2.4.5. Guru perlu membimbing siswa agar cepat dan tepat dalam 

menyelesaikan  permasalahan maupun tes individual sehingga dapat disiplin 

waktu.  

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pemaknaan hasil temuan penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan CTL yang meliputi tujuh 

komponen yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. 

4.2.1.1. Siklus I 

4.2.1.1.1. Hasil keterampilan guru  

1) Keterampilan membuka pelajaran 
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Pada pertemuan I keterampilan membuka pelajaran mendapat skor 

3 artinya guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, guru melakukan 

appersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang hendak dicapai, namun guru belum menyampaikan cakupan materi 

dan penjelasan uraian kegiatan yang sesuai dengan RPP.  

Pada pertemuan II  keterampilan membuka pelajaran mendapat 

skor 4 artinya guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, guru 

melakukan appersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang hendak dicapai, guru juga sudah menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang sesuai dengan RPP. 

2) Keterampilan bertanya 

Pada pertemuan I  keterampilan bertanya mendpat skor 3 artinya 

guru melakukan pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas, 

terfokus pada satu masalah, guru memberikan waktu berpikir untuk 

siswa, namun guru kurang menuntun siswa sampai menemukan jawaban 

sendiri. 

Pada pertemuan II keterampilan menjelaskan mendapat skor 3 

artinya guru sudah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan jelas, 

guru memberikan waktu berpikir untuk siswa, guru menuntun siswa 

sampai menemukan jawaban sendiri, namun kurang terfokus pada satu 

masalah.   

3) Keterampilan memberi penguatan 
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Pada pertemuan I dan II Keterampilan memberi penguatan 

mendapat skor 4 artinya guru memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal, penguatan diberikan juga dalam bentuk nonverbal, penguatan 

diberikan kepada pribadi tertentu atau kelompok siswa, dan pemberian 

penguatan dilakukan dengan segera. 

4) Keterampilan mengadakan variasi  

Pada pertemuan I keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 

3 artinya guru menggunakan multisumber, multimedia, dan multimetode, 

namun masih menggunakan model yang kurang bervariasi. 

Pada pertemuan II keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 

4 artinya dalam pembelajaran, guru menggunakan multisumber, 

multimedia, multimetode dan multimodel. 

5) Keterampilan menjelaskan 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan menjelaskan mendapatkan 

skor 3 artinya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

siswa, menggunakan contoh dan ilustrasi, memberikan balikan, namun 

kurang memberikan tekanan.  

6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Pada pertemuan I dan II keterampilan mengadakan variasi dalam 

media mendapatkan skor 3 artinya guru memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, guru memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi, guru menutup diskusi, namun guru kurang memperjelas 

masalah untuk menghidarkan kesalahpahaman 
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7) Keterampilan mengelola kelas 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan mengelola kelas 

mendapatkan skor 3 artinya guru mampu menciptakan kondisi belajar 

yang menyenangkan bagi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerjasama dan berbagi tugas dengan kelompoknya, Menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, tetapi guru 

belum sepenuhnya terampil dalam mengelola waktu. 

8) Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 

Pada pertemuan I dan II keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 

mendapatkan skor 4 artinya evaluasi sudah sesuai dengan materi dan 

indikator pembelajaran, guru menerapkan evaluasi proses, guru 

menerapkan evaluasi hasil, dan guru sudah melakukan penilaian yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

9) Keterampilan menutup pelajaran 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan menutup pelajaran 

mendapatkan skor 3 artinya guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan, guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan 

yang telah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran, namun guru belum optimal dalam merencanakan 

tindak lanjut. 

4.2.1.1.2. Hasil aktivitas siswa 

1) Persiapan siswa sebelum mengikuti KBM 
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Pada pertemuan I komponen persiapan siswa sebelum mengikuti 

KBM , ada dua siswa yang mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, siswa 

telah menyiapakan alat tulis, siswa sedang mempelajari materi 

pembelajaran bilangan pecahan, satu siswa mendapatkan skor 3 yaitu sfd  

artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, 

siswa telah menyiapakan alat tulis, tiga siswa mendapatkan skor 2 yaitu 

Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah 

duduk dikursinya  sehingga diperoleh persentase 71% dalam kriteria 

baik. 

Pada pertemuan II  Persiapan siswa sebelum mengikuti KBM, ada 

tiga siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa telah 

berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, siswa telah 

menyiapakan alat tulis, siswa sedang mempelajari materi pembelajaran 

bilangan pecahan. tiga siswa mendapat skor 3 yaitu Iny, Mud, dan Tgh 

artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, 

siswa telah menyiapakan alat tulis. Maka diperoleh persentase 88% 

dalam kriteria baik sekali. 

2) Keantusiasan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru 

Pada pertemuan I Keantisiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada satu siswa mendapatkan skor 4 yaitu Nls artinya 

siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak mengganggu temannya 

yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-benda disekitarnya, siswa 
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menanggapi penjelasan guru. Dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern, 

Sfd, artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak 

mengganggu temannya yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-

benda disekitarnya , tiga siswa mendapatkan skor 2 yaitu Mud dan Tgh 

artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak bermain 

dengan benda-benda disekitarnya. Maka diperoleh  persentase 67% 

dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Keantisiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada dua siswa mendapat skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak mengganggu temannya 

yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-benda disekitarnya, siswa 

menanggapi penjelasan guru. Empat siswa mendapat skor 3 yaitu Iny, 

Sfd, Mud, dan Tgh artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa 

tidak mengganggu temannya yang lain, siswa tidak bermain dengan 

benda-benda disekitarnya. Maka diperoleh persentase 83% dalam kriteria 

baik. 

3) Keaktifan dalam bertanya 

Pada pertemuan I Keaktifan dalam bertanya, ada dua siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Nls artinya siswa bertanya pada saat 

pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi pembelajaran, 

pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, empat siswa 

mendapatkan skor 2  yaitu Iny, Sfd, Mud, dan Tgh artinya siswa bertanya 
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pada saat pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang 

runtut, sehingga diperoleh persentase 58% dalam kriteria cukup. 

Pada pertemuan II sudah ada peningkatan keaktifan siswa dalam 

bertanya, ada satu siswa mendapat skor 4 yaitu Nls artinya siswa 

bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, 

pertanyaan siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapat skor 3 yaitu 

Ern dan Sfd artinya siswa bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan 

dengan jelas, tiga siswa mendapat skor 2 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya 

siswa bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan 

materi pembelajaran sehingga diperoleh persentase 67% dalam kriteria 

baik. 

4) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

Pada pertemuan I  Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, ada 

tiga siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

jawaban siswa dikemukakan dengan jelas, dua siswa mendapatkan skor 2 

yaitu Mud dan Tgh artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa 

menjawab sesuai pertanyaan guru, satu siswa mendapat skor 1 yaitu Iny 

artinya siswa hanya menjawab pertanyaan guru. Maka diperoleh 

persentase 58% dalam kriteria cukup. 
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Pada pertemuan II sudah ada peningkatan keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal 

ini ada tiga siswa mendapat skor 3 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

jawaban siswa dikemukakan dengan jelas,  tiga siswa mendapat skor 2 

yaitu Iny, Mud, Tgh artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa 

menjawab sesuai pertanyaan guru. Dengan demikian diperoleh 

persentase 63% dalam kriteria cukup. 

5) Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 

Pada pertemuan I kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, ada dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas , dua siswa 

mendapatkan skor 2 yaitu Sfd dan Mud artinya siswa mengemukakan 

pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi pembelajaran, dua siswa 

mendapatkan skor 1 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa hanya 

mengemukakan pendapat, maka diperoleh persentase 50% dalam kriteria 

kurang. 

Pada pertemuan II ada sedikit peningkatan kemampuan siswa dalam 

mengemukakan pendapat, ada dua siswa mendapat skor 3 yaitu Nls dan 

Ern artinya siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai 

dengan materi pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan 

jelas, empat siswa mendapat skor 2 yaitu Iny, Sfd, Mud, dan Tgh artinya 
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siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, maka diperoleh persentase 58% dalam kriteria cukup. 

6) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara berkelompok dengan 

pendekatan CTL 

Pada pertemuan I keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara 

berkelompok dengan pendekatan CTL, ada satu siswa mendapatkan skor 

4 yaitu Nls artinya siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut 

mengerjakan tugas kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota 

kelompok yang lain, siswa mengemukakan pendapatnya di dalam 

kelompok,  dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Sfd artinya 

siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut mengerjakan tugas 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain, 

satu siswa mendapatkan skor 2 yaitu Mud artinya siswa duduk bersama 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain,  

dua siswa mendapat skor 1 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa duduk 

bersama kelompoknya, dengan demikian persentase 58% dalam kriteria 

cukup. 

Pada pertemuan II terjadi peningkatan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran secara berkelompok dengan pendekatan CTL, ada tiga 

siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa duduk 

bersama kelompoknya, siswa ikut mengerjakan tugas kelompoknya, 

siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain, siswa 

mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok dan  tiga siswa 



121 
 

 

 

mendapat skor 2 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa duduk bersama 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain. 

Dengan demikian hasil persentase sebesar 75% dalam kriteria baik. 

7) Kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry (menemukan) 

Pada pertemuan I  Kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry 

(menemukan), ada satu siswa yang mendapatkan skor 3 yaitu Nls artinya 

siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / melakukan observasi, 

siswa menyajikan hasil temuannya,  tiga siswa mendapatkan skor 2 yaitu 

Ern dan Mud artinya siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / 

melakukan observasi, dua siswa mendapatkan skor 1 yaitu Iny dan Tgh 

artinya siswa hanya mengamati / melakukan observasi,  dengan demikian 

hasil persentase hanya 46% dalam kriteria kurang. 

Pada pertemuan II kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry 

(menemukan) terdapat sedikit peningkatan. Ada tiga siswa mendapat 

skor 3 yaitu Ern, Nls, dan Sfd artinya siswa merumuskan masalah, siswa 

mengamati / melakukan observasi, siswa menyajikan hasil temuannya, 

siswa menjelaskan temuannya di depan kelas, dan tiga siswa mendapat 

skor 2 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa merumuskan masalah, 

siswa mengamati / melakukan observasi, siswa menyajikan hasil 

temuannya, dengan demikian persentase 63% dalam kriteria cukup. 

8) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran klasikal 

Pada pertemuan I keterlibatan siswa dalam pembelajaran klasikal, 

ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa 
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duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa mendengarkan 

penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak mengganggu teman yang 

lain, siswa menanggapi penjelasan guru maupun temannya yang lain, tiga 

siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny, Mud, Tgh artinya siswa duduk di 

tempat duduknya dengan tenang, siswa mendengarkan penjelasan guru 

maupun temannya, siswa tidak mengganggu teman yang lain, satu siswa 

mendapatkan skor 2  dengan persentase 79% dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II  ada peningkatan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran klasikal, ada tiga siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls 

artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa 

mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak 

mengganggu teman yang lain, siswa menanggapi penjelasan guru 

maupun temannya yang lain, tiga siswa mendapat skor 3 Iny, Mud, dan 

Tgh artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa 

mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak 

mengganggu teman yang lain, dengan demikian hasil persentase 88% 

dalam kriteria baik sekali. 

9) Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

Pada pertemuan I Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada tiga siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan 

Nls artinya siswa mengerjakan soal pre test, siswa mengerjakan soal post 

test, siswa mengerjakan sendiri di tempat duduknya, siswa tidak 

mengganggu temannya yang lain, satu  siswa mendapatkan skor 3 yaitu 
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Iny artinya siswa mengerjakan soal pre test, siswa mengerjakan soal post 

test, siswa mengerjakan sendiri di tempat duduknya, dua siswa 

mendapatkan skor 2 yaitu siswa mengerjakan soal pre test, siswa 

mengerjakan soal post test,  dengan demikian hasil persentase 75% dalam 

kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada tiga siswa mendapat skor 4, dua  siswa mendapat 

skor 3, satu siswa mendapat skor 2 dengan persentase 83% dalam kriteria 

baik. 

10) Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi 

Pada pertemuan I keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, ada 

tiga siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls artinya siswa 

mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang telah 

dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan mengenai 

pembelajaran hari itu, siswa memberikan saran mengenai pembelajaran 

hari itu, dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Mud dan Tgh artinya siswa 

mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang telah 

dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan mengenai 

pembelajaran hari itu, satu siswa mendapatkan skor 2 yaitu Iny artinya 

siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang 

telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, dengan demikian persentase 83% 

dalam kriteria baik. 
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Pada pertemuan II keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, ada 

empat siswa mendapat skor 4 yaitu Irn, Sfd, Nls, Mud artinya  siswa 

mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa yang telah 

dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan mengenai 

pembelajaran hari itu, siswa memberikan saran mengenai pembelajaran 

hari itu dan dua siswa mendapat skor 3 dengan demikian persentase 92% 

dalam kriteria baik. 

4.2.1.2. Siklus II 

4.2.1.2.1. Hasil keterampilan guru 

a Keterampilan membuka pelajaran 

Pada pertemuan I dan II keterampilan membuka pelajaran 

mendapat skor 4 artinya guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, 

guru melakukan appersepsi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang hendak dicapai, guru juga menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan yang sesuai dengan RPP. 

Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Rusman, 

2011:81) menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan 

pendahuluan adalah: Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran, melakukan appersepsi, yaitu mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
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dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai dengan silabus dan RPP. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II maka diperoleh keterampilan 

guru dalam membuka pelajaran sudah baik sekali. 

b Keterampilan bertanya 

Pada pertemuan I dan II keterampilan menjelaskan mendapat skor 

4 artinya guru sudah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan 

jelas, terfokus pada satu masalah, guru memberikan waktu berpikir untuk 

siswa, dan guru membeikan tuntunan sampai siswa menemukan jawaban 

sendiri. 

Menurut Darmadi Hamid (2009:2) pertanyaan yang baik memiliki 

kriteria-kriteria khusus seperti: jelas, informasi yang lengkap, terfokus 

pada satu masalah, berikan waktu yang cukup, berikan respon yang 

menyenangkan, dan tuntunlah jawaban siswa sampai ia menemukan 

jawaban sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II, keterampilan guru dalam 

bertanya pada siswa sudah baik sekali. 

c Keterampilan memberi penguatan 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan memberi penguatan 

mendapat skor 4 artinya guru memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal, penguatan juga diberikan dalam bentuk nonverbal, penguatan 

diberikan kepada pribadi tertentu atau kelompok siswa, dan guru 

memberikan penguatan dengan segera. 
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Sesuai pendapat Darmadi Hamid (2009:2) bahwa teknik pemberian 

penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal 

dan nonverbal. Dalam rangka pengelolaan kelas menggunakan penguatan 

positif dan penguatan negatif.  

Begitu pula menurut pendapat Rusman (2011:85) ada empat cara 

dalam memberikan penguatan(reinforcement), yaitu: penguatan kepada 

pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok siswa, pemberian 

penguatan dengan cara segera, dan variasi dalam penggunaan. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, keterampilan guru 

dalam memberi penguatan selama pembelajaran sudah baik sekali.  

d Keterampilan mengadakan variasi   

Pada pertemuan I Keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 

3 artinya guru menggunakan multisumber, multimedia, dan multimetode 

namun masih menggunakan model yang sama. 

Pada pertemuan II Keterampilan mengadakan variasi mendapat 

skor 4 artinya dalam pembelajaran, guru sudah menggunakan 

multisumber, multimedia, multimetode, dan multimodel. 

Menurut Rusman (2011:85) pesrta didik adalah individu yang unit, 

heterogen dan memiliki interes yang berbeda-beda. Siswa ada yang 

memiliki kecenderungan auditif yaitu senang mendengarkan, visual yaitu 

senang melihat, dan kecenderungan kinestetik yaitu senang melakukan. 

Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi 
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dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimedia, 

multimetode, multistrategi, multimodel. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II diperoleh keterampilan guru 

mengadakan variasi sudah baik sekali. 

e Keterampilan menjelaskan 

Pada pertemuan I keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 3 

artinya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, 

guru menggunakan contoh dan ilustrasi, guru menggunakan balikan, 

tetapi guru kurang memberikan tekanan pada siswa. 

Pada pertemuan II keterampilan menjelaskan mendapatkan skor 3 

artinya guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, 

guru menggunakan contoh dan ilustrasi, guru belum menggunakan 

balikan dengan baik, guru telah memberikan tekanan pada siswa. 

Sesuai dengan pendapat Darmadi Hamid (2009:4) bahwa 

keterampilan menyajikan penjelasan mencakup (a) kejelasan, (b) 

penggunaan contoh dan ilustrasi yang mengikuti pola induktif dan 

deduktif, (c) pemberian tekanan pada bagian-bagian yang penting, (d) 

balikan. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II diperoleh keterampilan guru 

dalam menjelaskan sudah baik. Namun dalam pemberian tekanan dan 

balikan perlu ditingkatkan. 

f Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 
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Pada pertemuan I keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil mendapatkan skor 3 artinya guru telah memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, guru memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi, guru mampu menutup diskusi, namun guru belum 

memperjelas masalah untuk menghidarkan kesalahpahaman. 

Pada pertemuan II keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil mendapatkan skor 4 artinya guru memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi, guru memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi, guru juga memperjelas masalah untuk menghindarkan 

siswa dari kesalahpahaman, dan guru menutup diskusi. 

Sesuai dengan pendapat Rusman (2011:89) bahwa komponen-

komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi 

kelompok, yaitu : memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi, mempejelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman, 

menganalisis pandangan siswa, meningkatkan urunan siswa, memberikan 

kesempatan untuk berpartisipasi, dan menutup diskusi. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II diperoleh keterampilan guru 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil sudah baik. Namun guru 

harus memperjelas masalah untuk menghindarkan siswa dari 

kesalahpahaman. 

g Keterampilan mengelola kelas 

Pada pertemuan I keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 

3 artinya guru mampu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan 
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bagi siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bekerjasama dan berbagi tugas dengan kelompoknya, guru menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, namun guru 

belum sepenuhnya terampil dalam mengelola waktu. 

Pada pertemuan II keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 

4 artinya guru mampu menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan 

bagi siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bekerjasama dan berbagi tugas dengan kelompoknya, guru menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, guru dapat 

mengelola waktu dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diperoleh keterampilan 

guru dalam mengelola kelas sudah baik. Namun guru harus dapat 

mengelola waktu dengan baik. 

h Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 

Pada pertemuan I dan II Keterampilan dalam melaksanakan 

evaluasi mendapatkan skor 4 artinya evaluasi sudah sesuai dengan materi 

dan indikator pembelajaran , guru menerapkan evaluasi proses, guru 

menerapkan evaluasi hasil, guru melakukan penilaian mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II diperoleh keterampilan guru 

dalam melaksanakan evaluasi sudah baik sekali. 

i Keterampilan menutup pelajaran 
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Pada pertemuan I dan II Keterampilan menutup pelajaran 

mendapatkan skor 4 artinya guru bersama-sama siswa membuat 

kesimpulan, guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan 

yang telah dilaksanakan, guru memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran, guru merencanakan tindak lanjut. 

Sesuai Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (dalam Rusman, 

2011:92) menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam kegiatan 

penutupan adalah: 

1) Bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat kesimpulan 

pembelajaran. 

2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedial, pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas baik 

individu maupun kelompok. 

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II diperoleh keterampilan guru 

dalam menutup pelajaran sudah baik sekali. 

4.1.1.1.2. Hasil aktivitas siswa 

a Persiapan siswa sebelum mengikuti KBM 
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Pada pertemuan I dan II Persiapan siswa sebelum mengikuti 

KBM, ada enam siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Iny, Sfd, Mud, 

dan Tgh artinya semua siswa telah berada didalam kelas, siswa telah 

duduk dikursinya, siswa telah menyiapakan alat tulis, siswa sedang 

mempelajari materi pembelajaran bilangan pecahan, sehingga 

persentase sempurna 100% dalam kriteria baik sekali. 

b Keantusiasan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru 

Pada pertemuan I Keantusiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls 

artinya siswa telah berada didalam kelas, siswa telah duduk 

dikursinya, siswa telah menyiapakan alat tulis, siswa sedang 

mempelajari materi pembelajaran bilangan pecahan, empat siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Iny, Mud, dan Tgh artinya siswa telah 

berada didalam kelas, siswa telah duduk dikursinya, siswa telah 

menyiapakan alat tulis, dengan demikian persentase 83% dalam 

kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Keantisiasan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, ada lima siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls, 

Mud, Tgh artinya siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak 

mengganggu temannya yang lain, siswa tidak bermain dengan benda-

benda disekitarnya, siswa menanggapi penjelasan guru, namun masih 

ada satu siswa mendapat skor 3 yaitu Iny artinya siswa mendengarkan 

penjelasan guru, siswa tidak mengganggu temannya yang lain, siswa 
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tidak bermain dengan benda-benda disekitarnya tetapi siswa masih 

belum dapat menanggapi penjelasan yang diberikan oleh guru, dengan 

demikian persentase 96% dalam kriteria baik sekali. 

c Keaktifan dalam bertanya 

Pada pertemuan I Keaktifan dalam bertanya, ada dua siswa 

mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya siswa bertanya pada 

saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, 

pertanyaan siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapatkan skor 

3 yaitu Sfd dan Mud artinya  siswa bertanya pada saat pembelajaran, 

pertanyaan siswa sesuai dengan materi pembelajaran, pertanyaan 

siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapatkan skor 2 yaitu Iny 

dan Tgh artinya siswa bertanya pada saat pembelajaran, pertanyaan 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, maka diperoleh persentase 

75% dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II  Keaktifan dalam bertanya, ada tiga siswa 

mendapat skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls artinya siswa bertanya pada 

saat pembelajaran, pertanyaan siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, pertanyaan siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, 

pertanyaan siswa diajukan dengan jelas, dua siswa mendapat skor 3 

yaitu Mud dan Tgh artinya siswa bertanya pada saat pembelajaran, 

pertanyaan siswa sesuai dengan materi pembelajaran, pertanyaan 
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siswa diajukan dengan kalimat yang runtut, satu siswa mendapat skor 

2 yaitu Iny artinya  dengan persentase 83% dalam kriteria baik. 

d Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

Pada pertemuan I  Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, 

satu siswa mendapatkan skor 4 yaitu Nls artinya siswa menjawab 

pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, jawaban 

siswa dikemukakan dengan kalimat yang runtut, jawaban siswa 

dikemukakan dengan jelas, tiga siswa mendapatkan skor 3 yaitu Ern, 

Sfd, Mud artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab 

sesuai pertanyaan guru, jawaban siswa dikemukakan dengan jelas, dan 

dua siswa mendapatkan skor 2 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

sehingga persentase 71% dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, 

ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya siswa 

menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab sesuai pertanyaan guru, 

jawaban siswa dikemukakan dengan kalimat yang runtut, jawaban 

siswa dikemukakan dengan jelas, dua siswa mendapat skor 3 yaitu Sfd 

dan Mud artinya siswa menjawab pertanyaan guru, siswa menjawab 

sesuai pertanyaan guru, jawaban siswa dikemukakan dengan jelas,dan  

dua siswa mendapat skor 2 dengan persentase 75% dalam kriteria 

baik. 

e Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 
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Pada pertemuan I Kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, ada satu siswa mendapatkan skor 4 yaitu Nls artinya siswa 

mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan kalimat yang 

runtut, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas, dua siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Ern dan Sfd artinya siswa mengemukakan 

pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi pembelajaran, siswa 

mengemukakan pendapat dengan jelas,  tiga siswa mendapatkan skor 

2 yaitu Iny dan Tgh artinya siswa mengemukakan pendapat, pendapat 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, maka persentase 67% 

dalam kriteria baik. 

Pada pertemuan II Kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern dan Nls artinya 

siswa mengemukakan pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran, siswa mengemukakan pendapat dengan kalimat yang 

runtut, siswa mengemukakan pendapat dengan jelas, dua siswa 

mendapat skor 3 yaitu Sfd dan Mud artinya siswa mengemukakan 

pendapat, pendapat siswa sesuai dengan materi pembelajaran, siswa 

mengemukakan pendapat dengan jelas, dua siswa mendapat skor 2 

yaitu Iny dan Tgh artinya siswa mengemukakan pendapat, pendapat 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran, siswa mengemukakan 

pendapat dengan jelas, dengan persentase 75% dalam kriteria baik. 

f Keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara berkelompok 
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Pada pertemuan I dan II Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

secara berkelompok, ada empat siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, 

Sfd, Nls, Mud artinya siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut 

mengerjakan tugas kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota 

kelompok yang lain, siswa mengemukakan pendapatnya di dalam 

kelompok,  dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny dan Tgh artinya 

siswa duduk bersama kelompoknya, siswa ikut mengerjakan tugas 

kelompoknya, siswa tidak mengganggu anggota kelompok yang lain , 

dengan demikian persentase 92% dalam kriteria baik sekali. 

g Kemampuan siswa dalam kegiatan inquiry (menemukan) 

Pada pertemuan I dan II Kemampuan siswa dalam kegiatan 

inquiry (menemukan), ada dua siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern 

dan Nls artinya siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / 

melakukan observasi, siswa menyajikan hasil temuannya, siswa 

menjelaskan temuannya di depan kelas, satu siswa mendapatkan skor 

3 yaitu Sfd artinya siswa merumuskan masalah, siswa mengamati / 

melakukan observasi, siswa menyajikan hasil temuannya,  tiga siswa 

mendapatkan skor 2 yaitu Iny, Mud, Tgh artinya siswa merumuskan 

masalah, siswa mengamati/melakukan observasi, maka hasil 

persentase 71% dalam kriteria baik. 

h Keterlibatan siswa dalam pembelajaran klasikal 

Pada pertemuan I dan II Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

klasikal, ada tiga siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, dan Nls 
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artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan tenang, siswa 

mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, siswa tidak 

mengganggu teman yang lain, siswa menanggapi penjelasan guru 

maupun temannya yang lain, tiga siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny, 

Mud, dan Tgh artinya siswa duduk di tempat duduknya dengan 

tenang, siswa mendengarkan penjelasan guru maupun temannya, 

siswa tidak mengganggu teman yang lain, maka persentase 88% 

dalam kriteria baik sekali. 

i Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan guru 

Pada pertemuan I Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada lima siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Iny,Sfd, 

Nls, dan Mud  artinya siswa mengerjakan soal pre test, siswa 

mengerjakan soal post test, siswa mengerjakan sendiri di tempat 

duduknya, siswa tidak mengganggu temannya yang lain, satu  siswa 

mendapatkan skor 3 yaitu Tgh artinya siswa mengerjakan soal pre 

test, siswa mengerjakan soal post test, siswa mengerjakan sendiri di 

tempat duduknya, maka persentase 96% dalam kriteria baik sekali. 

Pada pertemuan II  Sikap siswa dalam mengerjakan evaluasi yang 

diberikan guru, ada enam siswa mendapat skor 4 yaitu Ern, Iny, Sfd, 

Nls, Mud, Tgh artinya siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, 

siswa mencatat apa yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa 

memberikan kesan mengenai pembelajaran hari itu, siswa 
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memberikan saran mengenai pembelajaran hari itu, oleh karena itu 

hasil persentase mencapai sempurna 100% dalam kriteria baik sekali. 

j Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi 

Pada pertemuan I Keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, 

ada empat siswa mendapatkan skor 4 yaitu Ern, Sfd, Nls, Mud artinya 

siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa mencatat apa 

yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa memberikan kesan 

mengenai pembelajaran hari itu, siswa memberikan saran mengenai 

pembelajaran hari itu, dua siswa mendapatkan skor 3 yaitu Iny dan 

Tgh artinya siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa 

mencatat apa yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa 

memberikan kesan mengenai pembelajaran hari itu, dengan demikian 

persentase 92% dalam kriteria baik sekali. 

Pada pertemuan II keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi, 

ada enam siswa yang mendapat skor 4 yaitu Ern, Iny, Sfd, Nls, Mud, 

Tgh artinya siswa mengumpulkan materi pelajaran hari itu, siswa 

mencatat apa yang telah dipelajari/ diperolehnya hari itu, siswa 

memberikan kesan mengenai pembelajaran hari itu, siswa 

memberikan saran mengenai pembelajaran hari itu, sehingga 

mencapai persentase sempurna 100% dalam kriteria baik sekali. 

Sesuai dengan pendapat Riyanto Yatim (2010:174) bahwa pada 

akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi. Realisasinya berupa: pernyataan langsung tentang 
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apa yang diperolehnya hari itu, catatan atau jurnal di buku siswa, 

kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, diskusi, hasil 

karya.  

4.1.2. Implikasi hasil penelitian 

Penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran matematika sangat 

membantu keterampilan dasar mengajar guru. Guru berperan sebagai pengelola 

proses KBM, moderator, motivator, Fasilitator, dan evaluator. Pembelajaran tidak 

berpusat pada guru, melainkan siswa berperan aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. Siswa belajar melalui belajar kelompok, diskusi, saling mengoreksi 

untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. 

Guru memantau jalannya diskusi sehingga komunikasi antara guru dengan siswa 

dan siswa dengan siswa berjalan lancar, kegiatan berjalan menyenangkan. 

Pembelajaran dengan penerapan pendekatan CTL memberikan pengalaman 

baru bagi siswa. Mereka biasanya hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan 

belajar secara individu. Melalui pendekatan CTL siswa dapat menyalurkan ide 

dan tanggapan melalui belajar kelompok, belajar kelompok memberi motivasi 

pada siswa untuk dapat menguasai materi dan menyelesaikan permasalahan 

dengan pengalaman sehari-hari. Siswa bebas memecahkan permasalahannya 

sesuai dengan pengalaman mereka. Siswa yang sebelumnya tidak bersemangat 

dalam belajar akhirnya bersemangat dalam belajar. Mereka sangat senang dapat 

bekerjasama dan saling membantu. 

Penerapan pendekatan CTL mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

siklus I rerata hasil belajar sebesar 68, dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 45. 
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Persentase belajar klasikal sebesar 63%. Pada siklus II terjadi peningkatan hasil 

belajar dengan rerata 74, dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 55. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal adalah 82%. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 

hasil belajar siswa pada siklus I dan II telah mencapai indikator keberhasilan 

maka penelitian ini dihentikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Weding 1 Demak dengan 

menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan 

berbagai bentuk pecahan pada kelas V dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, dapat disimpulkan sebagai berikut, 

5.1.1 Penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata persentase skor pada 

siklus I sebesar 84% dalam kriteria baik. Pada siklus II rata-rata persentase skor 

meningkat menjadi 93% dalam kriteria baik sekali. Keterampilan tersebut 

meliputi keterampilan membuka pelajaran, bertanya, memberikan penguatan, 

mengadakan variasi, menjelaskan, membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengelola kelas, melaksanakan evaluasi, dan menutup pelajaran. 

5.1.2 Penerapan pendekatan CTL mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata persentase skor 

pada siklus I sebesar 70,5% dengan kriteria baik. Pada siklus II rata-rata 

persentase skor meningkat menjadi 85,5% dengan kriteria baik sekali. Aktivitas 

siswa meliputi : persiapan siswa sebelum mengikuti KBM, keantusiasan siswa 

dalam mendengarkan penjelasan guru, keaktifan dalam bertanya, menjawab, 
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mengemukakan pendapat, keterlibatan dalam belajar kelompok, kemampuan 

siswa dalam kegiatan inquiry,  kemampuannya dalam mengerjakan evaluasi, dan 

keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi. 

5.1.3 Penerapan pendekatan CTL mampu meningkatkan hasil belajar siswa hal 

ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai pada siklus I sebesar 68 mengalami 

peningkatan menjadi 74 pada siklus II. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I 

sebesar 63% meningkat menjadi 82% pada siklus II 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan tindakan kelas dengan menerapkan pendekatan CTL 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa kelas V SDN 

Weding 1 Demak ada beberapa hal yang harus diperbaiki maka peneliti 

menyarankan : 

5.1.1 Sebelum penelitian berlangsung peneliti hendaknya menjelaskan tentang 

pendekatan CTL kepada observer  

5.1.2 Peneliti hendaknya menggunakan media yang lebih bervariasi 

5.1.3 Guru sebaiknya membentuk kelompok dan menyiapkan ruang kelas 

sebelum pembelajaran dimulai agar tidak mengganggu pembelajaran yang 

berlangsung dan tidak menyita waktu. 

5.1.4 Guru dapat mengubah kelompok untuk saling berkomunikasi dan saling 

membantu serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh sukses 

yang sama 

5.1.5 Pembelajaran hendaknya dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa  
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5.1.6 Penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran matematika hendaknya 

dijadikan referensi sekolah guna meningkatkan hasil belajar siswa sebagai salah 

satu sarana peningkatan kualitas pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri Weding 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 5 x 35 Menit 

 

A. Standar  Kompetensi  :  

5.  Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar  

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

C. Indikator 

1. Melakukan operasi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak 

sama 

2. Melakukan operasi pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak 

sama  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui operasional peraga pecahan, siswa dapat melakukan operasi 

penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama dengan benar. 

2. Melalui operasional peraga pecahan, siswa dapat melakukan operasi 

pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama dengan benar. 

Lampiran 1 



146 
 

 

 

E. Materi Ajar 

1. Operasi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama 

2. Operasi pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama 

F. Metode Pembelajaran  

1. Ceramah bervariasi 

2. Inquiry 

3. Demonstrasi 

4. Tanya jawab 

5. Diskusi 

6. Pemberian tugas 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

  Pertemuan ke 1 

1. Pra Kegiatan (± 3 menit) 

a. Berdo’a 

b. Pengondisian siswa (siswa dibagi menjadi 6 kelompok) 

2. Kegiatan awal (± 7 menit) 

a. Apersepsi 

Siswa diingatkan kembali tentang pecahan senilai dan penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama dengan tanya jawab. 

b. Memberikan motivasi pada siswa 

c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

3. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

 Eksplorasi 
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a. Siswa memperhatikan peragaan dari guru tentang penjumlahan 

pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 

b. Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut 

tidak sama (konstruktivisme, inquiry, bertanya) 

 Elaborasi 

a. Siswa bekerjasama dengan kelompok menyelesaikan LKS (lembar 

Kerja Siswa) berupa penyelesaian masalah penjumlahan pecahan 

biasa yang berpenyebut tidak sama yang diberikan oleh guru dengan 

media yang tersedia (masyarakat belajar). 

b. Siswa bekerjasama dengan kelompok melakukan peragaan 

penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 

 Konfirmasi 

a. Siswa maju ke depan kelas melaporkan hasil diskusi dengan 

mendemonstrasikan gambar pecahan hasil peragaan (pemodelan, 

penilaian sebenarnya). 

b. Siswa dan guru bersama-sama membahas hasil diskusi. 

c. Siswa mengerjakan evaluasi (penilaian sebenarnya) 

d. Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum jelas 

tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan 

e. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 
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4. Kegiatan Penutup (±15 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran 

(refleksi) 

b. Siswa melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari itu 

c. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

d. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

Pertemuan ke 2 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Berdo’a 

b. Pengondisian siswa (siswa dibagi menjadi 6 kelompok) 

2. Kegiatan awal (± 10 menit) 

a. Apersepsi 

Siswa diingatkan kembali tentang pecahan  senilai, pengurangan 

pecahan berpenyebut sama, dan penjumlahan pecahan berpenyebut 

tidak sama. 

b. Memberikan motivasi pada siswa 

c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

3. Kegiatan Inti (± 65 menit) 

 Eksplorasi 

a. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari (konstruktivisme) 
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b. Siswa menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan guru 

dengan media yang disediakan (inquiry, bertanya) 

 Elaborasi 

a. Siswa bekerjasama dengan kelompok menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru (masyarakat belajar) 

b. Siswa bekerjasama dengan kelompok melakukan peragaan 

pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 

c. Siswa maju ke depan kelas melaporkan hasil diskusi dengan 

mendemonstrasikan gambar pecahan hasil peragaan (pemodelan). 

 Konfirmasi 

a. Siswa dan guru bersama-sama membahas hasil diskusi. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum jelas 

tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan. 

d. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 

4. Kegiatan Penutup (±25 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran 

(refleksi) 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

(penilaian sebenarnya). 
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d. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

e. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  

a. Apel 

b. Gambar yang menunjukan pecahan 

c. Kertas lipat 

2. Sumber belajar 

a. KTSP 2006 

b. Buku Model Pembelajaran Matematika di SD penerbit Rosda hal. 

61 - 67 

c. Buku cooperative learning teori dan aplikasi paikem penerbit 

pustaka pelajar hal. 78-88 

d. Buku terampil berhitung matematika SD Kelas 5 penerbit Erlangga 

hal. 119-120  

e. Terampil Matematika 5 Yudistira hal. 123-124 

f. http://hoesnaeni.wordpress.com/2008/12/30/kata-kerja-

operasional-untuk-indikator-dalam-silabus-rpp/ 

I. Penilaian  

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : Tanya jawab dengan siswa 

b. Tes dalam proses : unjuk kerja siswa 

c. Tes akhir : siswa mengerjakan tugas evaluasi 
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2. Teknik penilaian 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 

c. Unjuk kerja 

3. Bentuk Instrumen 

a. Lembar tes 

b. Lembar diskusi 

c. Lembar pengamatan 

 

 

                                                                             Weding, …………………. 

Mengetahui        

  Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 Abdul Halim, S.Ag.                                 Santi Dwi Puspita Ningrum 
 NIP : 19620605 198405 1 001                         NIM :1402908110 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri Weding 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu : 5 x 35 Menit 

 

A. Standar  Kompetensi  :  

5.  Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar  

5.2  Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

C. Indikator 

1. Melakukan operasi penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak 

sama 

2. Melakukan operasi pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak 

sama  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui operasional peraga pecahan, siswa dapat melakukan operasi 

penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama dengan benar. 

2. Melalui operasional peraga pecahan, siswa dapat melakukan operasi 

pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak sama dengan benar. 

Lampiran 2 
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E. Materi Ajar 

I. Operasi penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

II. Operasi pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

F. Metode Pembelajaran  

1. Ceramah bervariasi 

2. Inquiry 

3. Demonstrasi 

4. Tanya jawab 

5. Diskusi 

6. Pemberian tugas 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

  Pertemuan ke 1 

1. Pra Kegiatan (± 3 menit) 

a. Berdo’a 

b. Pengondisian siswa (siswa dibagi menjadi 6 kelompok) 

2. Kegiatan awal (± 7 menit) 

a. Apersepsi 

Siswa diingatkan kembali tentang pecahan campuran dan 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. 

b. Memberikan motivasi pada siswa 

c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

3. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

 Eksplorasi 
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a. Siswa diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan penjumlahan pecahan campuran yang berpenyebut 

tidak sama (konstruktivisme, inquiry, bertanya) 

 Elaborasi 

a. Siswa bekerjasama dengan kelompok menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru dengan media yang tersedia (masyarakat 

belajar). 

b. Siswa bekerjasama dengan kelompok melakukan peragaan 

penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama. 

c. Siswa maju ke depan kelas melaporkan hasil diskusi dengan 

mendemonstrasikan gambar pecahan hasil peragaan (pemodelan).  

 Konfirmasi 

a. Siswa dan guru bersama-sama membahas hasil diskusi. 

b. Siswa mengerjakan evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum jelas 

tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan 

d. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman dan memberikan penguatan. 

4. Kegiatan Penutup (±15 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran (refleksi) 
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b. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan (penilaian sebenarnya) 

c. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

d. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

 

Pertemuan ke 2 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Berdo’a 

b. Pengondisian siswa (siswa dibagi menjadi 6 kelompok) 

1. Kegiatan awal (± 10 menit) 

a. Apersepsi 

Siswa diingatkan kembali tentang pecahan campuran dan pengurangan 

pecahan  berpenyebut tidak sama. 

b. Memberikan motivasi pada siswa 

c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

2. Kegiatan Inti(± 65 menit) 

 Eksplorasi 

a. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari (konstruktivisme)  

b. Siswa menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan guru dengan 

media yang disediakan (Inquiry, bertanya) 

 Elaborasi 
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a. Siswa bekerjasama dengan kelompok menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru (masyarakat belajar) 

b. Siswa bekerjasama dengan kelompok melakukan peragaan pengurangan 

pecahan campuran berpenyebut tidak sama. 

c. Siswa maju ke depan kelas melaporkan hasil diskusi dengan 

mendemonstrasikan gambar pecahan hasil peragaan (pemodelan) 

 Konfirmasi 

a. Siswa dan guru bersama-sama membahas hasil diskusi. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum jelas 

tentang materi yang dipelajari dan sebagai fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan 

d. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman 

dan memberikan penguatan. 

5. Kegiatan Penutup (±25 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran 

(refleksi) 

b. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

c. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

d. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media  

a. Kertas lipat 
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b. Gambar yang menunjukan pecahan 

c. Sedotan 

d. Mika bening 

2. Sumber belajar 

a. KTSP 2006 

b. Buku Model Pembelajaran Matematika di SD penerbit Rosda hal. 68 

- 75 

c. Buku cooperative learning teori dan aplikasi paikem penerbit 

pustaka pelajar hal. 78-88 

d. Buku terampil berhitung  matematika SD Kelas 5 penerbit Erlangga 

hal. 119-120  

e. Terampil Matematika 5 Yudistira hal. 123-124 

f. http://hoesnaeni.wordpress.com/2008/12/30/kata-kerja-operasional-

untuk-indikator-dalam-silabus-rpp/ 

 

I. Penilaian  

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : Tanya jawab dengan siswa 

b. Tes dalam proses : unjuk kerja siswa 

c. Tes akhir : siswa mengerjakan tugas evaluasi 

2. Teknik penilaian 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 
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c. Unjuk kerja 

3. Bentuk Instrumen 

a. Lembar tes 

b. Lembar diskusi 

c. Lembar pengamatan 

 

 

                                                                             Weding, …………………. 

Mengetahui        

  Kepala Sekolah Guru Kelas V 

 

 Abdul Halim, S.Ag.                                 Santi Dwi Puspita Ningrum 

 NIP : 19620605 198405 1 001                         NIM :1402908110 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

Lembar Kerja Siswa 1 

Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama 

Nama Kelompok : 

Anggota  : 

I. Petunjuk: 

1. Diskusikan permasalahan di bawah ini dengan teman kelompokmu! 

2. Peragakan penjumlahan pecahan pada soal dengan media yang 

tersedia! 

3. Gambarlah peragaan pecahan tersebut! 

4. Tuliskan hasil dari peragaan! 

a. +   = .... 

b. +  = .... 

c. + = .... 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Uang gaji ayah setiap bulan digunakan  bagian untuk biaya makan, 

dan  bagian untuk biaya listrik. Berapa bagian jumlah gaji ayah yang 

digunakan untuk kebutuhan tersebut tiap bulan? 

2. Untuk membuat kue bolu diperlukan beberapa bahan kue, seperti  kg 

tepung terigu,  kg mentega,  kg gula pasir. Berapa kg semua bahan 

yang dibutuhkan untuk membuat kue bolu tersebut? 

 

Lampiran 3 
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Lembar Kerja Siswa 2 

Pengurangan pecahan biasa berpenyebut tidak sama 

Nama Kelompok : 

Anggota  : 

I. Petunjuk: 

1. Diskusikan permasalahan di bawah ini dengan teman kelompokmu! 

2. Peragakan pengurangan pecahan pada soal dengan media yang 

tersedia! 

3. Gambarlah peragaan pecahan tersebut! 

4. Tuliskan hasil dari peragaan! 

 

a. −   = .... 

b. −  = .... 

c. − = .... 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Andi membeli pita sepanjang  m, kemudian pita itu diberikan kepada 

dua adiknya. Masing-masing  m dan  m. Berapa meter sisa pita 

yang dimiliki Andi? 

2. Fajar mendapat tugas mengecat dinding  bagian. Tugas yang telah 

diselesaikan sudah  bagian. Berapa bagiankah yang belum 

diselesaikan Fajar? 

Lampiran 4 
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Lembar Kerja Siswa 3 

Penjumlahan pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

Nama Kelompok : 

Anggota  : 

I. Petunjuk: 

1. Bacalah soal di bawah ini! 

2. Diskusikan dengan teman kelompokmu! 

3. Arsirlah gambar sesuai dengan nama pecahan! 

4. Tentukan hasil pecahan pada gambar! 

 

a. 2 +  3  = .... 

                                  + 

                                      

        = 

b. 1 +  1 = .... 

                                +  

 

= 

 

c. 2 + 2 = .... 

Lampiran 5 
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II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Ibu membeli 2  kg kopi, 3  kg gula, dan 4  kg beras. Berapa kg berat 

semua belanjaan ibu? 

2. Panjang sisi-sisi suatu segi tiga adalah 5  cm, 6  cm, dan 8  cm. Berapa 

cm keliling segi tiga tersebut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

Lembar Kerja Siswa 4 

Pengurangan pecahan campuran berpenyebut tidak sama 

Nama Kelompok : 

Anggota  : 

I. Petunjuk: 

1. Diskusikan permasalahan di bawah ini dengan teman kelompokmu! 

2. Peragakan pengurangan pecahan pada soal dengan media yang 

tersedia! 

3. Gambarlah peragaan pecahan tersebut! 

4. Tuliskan hasil dari peragaan! 

 

a. 4 − 2 = .... 

b. 3 − 1  = .... 

c. 5 − 2  = .... 

 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Luas sebidang sawah 15  m2. Sawah itu ditanami jagung 7  m2 dan 

sisanya ditanami padi. Berapa bagian sawah yang ditanami padi? 

2. Sebuah drum minyak tanah berisi 38  liter. Minyak yang telah terjual 

21  liter. Berapa liter isi drum minyak tanah tersebut sekarang? 

Lampiran 6 
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Kunci Jawaban 

Lembar Kerja Siswa 1 

I. a.   

  

                                   +                                            =                          

 +  =  +  =  =  

b.  

 

 

                                   +                                            =                          

 +  =  +  =  =  

c.  

 

 

                                         +                                            =                          

 +  =  +  =  =  

 

 

Lampiran 7 
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II.  

1. Uang untuk biaya makan    bagian, uang untuk biaya listrik   bagian 

Jumlah untuk kedua kebutuhan tersebut (  +  =  +  =  =  ) 

 

2. Tepung terigu  kg, mentega  kg, gula pasir  kg 

Jumlah semua bahan =  +  +  =  +  +  =   =  = 1  

 

Pedoman penilaian: 

Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Kunci Jawaban 

Lembar Kerja Siswa 2 

I. 

a.                _                         = 

 

            ퟏ
ퟑ
               -            ퟏ

ퟔ
              =          ퟏ

ퟔ
 

b.  

                                      -                             =  

                    ퟏ
ퟓ
                   -                 ퟏ

ퟏퟎ
             =               ퟏ

ퟏퟎ
 

c.                          

                                   -                               =   

                  ퟏ
ퟒ
                  -                ퟏ

ퟖ
                   =               ퟏ

ퟖ
 

 

II 

1. − − = − − = =   

2. − = − = =   

 

Lampiran 8 
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Pedoman penilaian: 

Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Kunci Jawaban 

Lembar Kerja Siswa 3 

a. 2 +  3  = .... 

                                  + 

                                      

        = 

b. 1 +  1 = .... 

 

                                +  

 

= 

 

c. 2 + 2 = .... 

                                     

                                    + 

 

= 

II. 

1. 2 ퟏ
ퟒ

+ 3 ퟏ
ퟐ

+ 4 ퟏ
ퟑ

= (2 + 3 + 4) + ퟏ
ퟒ

+ ퟏ
ퟐ

+ ퟏ
ퟑ

 =   9 + + + ퟒ
ퟏퟐ

=

9 + = 9  
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2. 5 + 6 + 8 = (5 + 6 + 8) + + +  =   19 + + + =

19 + = 9  

Pedoman penilaian: 

Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

Kunci Jawaban 

Lembar Kerja Siswa 4 

I 

 

a.             4                    −                2                       =            2  

 

 

b.           3         −           1                      =        1  

 

 

 

 

 

c.       5          −            2         =               3   

 

III. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. 15   - 7  =  (15-7)  −  = (8) −  = 8 = 8   

2. 38 − 21 = − = − =  = 17 = 17  
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Pedoman penilaian: 

Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Lembar Evaluasi 1 

 

I. Benar atau salahkah pernyataan di bawah ini? 

1. ퟏ
ퟐ

+  ퟏ
ퟒ

=  ퟏ
ퟒ

+ ퟏ
ퟒ

= ퟏ ퟏ
ퟒ

= ퟐ
ퟒ
 

2. ퟏ
ퟑ

+ ퟐ
ퟔ

=  ퟐ
ퟔ

+ ퟐ
ퟔ

= ퟐ ퟐ
ퟔ

= ퟒ
ퟔ
 

3. ퟐ
ퟒ

+ ퟏ
ퟖ

= ퟐ
ퟖ

+ ퟏ
ퟖ

= ퟐ ퟏ
ퟖ

= ퟑ
ퟖ
 

4. ퟏ
ퟓ

+ ퟑ
ퟏퟎ

= ퟐ
ퟏퟎ

+ ퟑ
ퟏퟎ

= ퟐ ퟑ
ퟏퟎ

= ퟓ
ퟏퟎ

 

 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. ퟑ
ퟔ

+ ퟐ
ퟗ

= …
…

+ …
…

= … ⋯
…

= …
…

 

2. Surti membagi sejumlah beras dalam tiga kantong plastik. Kantong 

pertama beratnya  kg, kantong ke dua  kg, dan kantong ke tiga  kg. 

Berapa kg beras yang dibagikan Surti? 

3. Upin telah menyelesaikan  bagian pekerjaan, sedangkan Ipin telah 

menyelesaikan  pekerjaan. Berapa bagian pekerjaan yang telah 

diselesaikan oleh mereka berdua? 
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Lembar Evaluasi 2 

I. Benar atau salahkah pernyataan di bawah ini? 

1. ퟏ
ퟐ
−  ퟏ

ퟒ
=  ퟐ

ퟒ
− ퟏ

ퟐ
= ퟏ

ퟐ
 

2. ퟐ
ퟒ
− ퟏ

ퟖ
= ퟐ

ퟖ
− ퟏ

ퟖ
= ퟐ ퟏ

ퟖ
= ퟏ

ퟖ
 

3. ퟏ
ퟑ
− ퟏ

ퟔ
=  ퟐ

ퟔ
− ퟏ

ퟔ
= ퟐ ퟏ

ퟔ
= ퟏ

ퟔ
 

4. ퟐ
ퟓ
− ퟑ

ퟏퟎ
= ퟒ

ퟏퟎ
− ퟑ

ퟏퟎ
= ퟒ ퟑ

ퟏퟎ
= ퟏ

ퟏퟎ
 

 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. ퟓ
ퟔ
− ퟕ

ퟏퟐ
= …

…
 

2. Termos air minum Danu isinya  liter air. Sehabis olahraga, ia minum dari 

termosnya sebanyak  liter. Masih berapa liter air dalam termos Danu? 

3. Suatu kantong plastik berisi  kg minyak goreng untuk memasak hari itu. 

Ibu memakainya sebanyak  kg. Berapa kg sisa minyak goreng dalam 

kantong plastik itu? 
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Lembar Evaluasi 3 

I. Benar atau salahkah pernyataan di bawah ini? 

1. 2 +  3 = (2 + 3) + ( + ) = 5  

2. 1 + 2 = (1 + 2) + ( + ) = 3  

3. 1 + 3 = (1 + 3) + + = 4  

4. 3 + 4 = (3 + 4) + + = 7  

 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. 8 +  3 = ... 

2. Berat badan Rina 34  kg, sedang berat badan Retno 40  kg. Berapa kg 

berat badan kedua anak tersebut? 

3. Panjang tali yang dimiliki Johan 4  m. Panjang tali yang dimiliki Umar 

7  m. Berapakah panjang tali semua? 
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Lembar Evaluasi 4 

I. Benar atau salahkah pernyataan di bawah ini? 

1. 4 −  2 = (4− 2) + − =  2  

2. 5 − 3 = (5− 3) +  − =  2  

3. 3 − 1 = (3− 1) +  − =  2  

4. 4 − 1 = 3 + + − 1 = (3 − 1) + − = 2  

 

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. 2 − 1 = ⋯ 

2. Desa Weding sedang membangun jalan beraspal sepanjang 

4  km.  3  km dari jalan tersebut telah selesai diaspal. Masih berapa km 

jalan yang belum diaspal? 

3. Sebuah gudang mempunyai persediaan beras 35  ton. Beras yang telah 

terjual 18  ton. Berapa ton sisa beras dalam gudang? 
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Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 1 

I. 1. Salah 

2. Benar 

3. Salah 

4. Benar 

II. 1.  ퟑ
ퟔ

+ ퟐ
ퟗ

=  ퟗ
ퟏퟖ

+ ퟒ
ퟏퟖ

= ퟗ ퟒ
ퟏퟖ

= ퟏퟑ
ퟏퟖ

 

2.  + + =  + + = = = 1  

     Jadi beras yang dibagikan Surti sebanyak 1  kg. 

3.  + = + = =  

     Jadi pekerjaan yang telah diselesaikan Upin dan Ipin adalah  bagian. 

Pedoman penilaian: 

I. Setiap jawaban benar skor 1, skor maksimal = 4 

II. Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 2 

I. 1. Salah 

2. Salah 

3. Benar  

4. Benar 

II. 1.  ퟓ
ퟔ
− ퟕ

ퟏퟐ
= ퟏퟎ

ퟏퟐ
− ퟕ

ퟏퟐ
= ퟏퟎ ퟕ

ퟏퟐ
= ퟑ

ퟏퟐ
 

2.  − =  − = =  

     Jadi air dalam termos Danu masih  liter. 

3.   − − = − − = = = 1  

     Jadi sisa minyak tanah  ibu masih 1  liter. 

Pedoman penilaian: 

I. Setiap jawaban benar skor 1, skor maksimal = 4 

II. Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 3 

I. 1. Salah 

2. Benar 

3. Salah 

4. Benar 

II. 1.  8 + 3 = (8 + 3) + + = 11 + + = 11 + = 12 ퟓ
ퟏퟐ

 

2.  34 + 40 = (34 + 40) +  + = 74 + + = 74  

     Jadi berat badan kedua anak tersebut adalah 74  kg. 

3.  5 + 1 = (5 + 1) + + = 6 + ( + ) = 6  

     Jadi luas seluruh sawah Pak Tukul adalah  6  hektar. 

     Pedoman penilaian: 

I. Setiap jawaban benar skor 1, skor maksimal = 4 

II. Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 4 

I. 1. Benar 

2. Salah 

3. Salah  

4. Benar 

II. 1.  2 − 1 = (2 − 1) + − = 1 + − = 1 + = 1  

2.  4 − 3 = (4 − 3) +  − = 1 + ( − ) = 1  

     Jadi jalan yang belum diaspal sepanjang 1  km. 

3.  35 − 18 = (35 − 18) + − = 17 + −     

   = 16 +
4
4 +

2
4 −

3
4 = 16 +

3
4 = 16

3
4                                                               

     Jadi sisa beras dalam gudang sebanyak 16  ton. 

 

Pedoman penilaian: 

 Setiap jawaban benar skor 1, skor maksimal = 4 

 Setiap jawaban benar skor2, skor maksimal = 10 

Nilai =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal x100 
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Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Weding 1  

Siklus I pertemuan 1 dan II 

No 
Absen 
Siswa 

Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

Rata-
rata T BT 

1 70 70 70 
2 70 70 70 
3 60 60 60 




4 80 70 75 
5 90 100 95 
6 70 70 70 
7 70 80 75 
8 40 50 45 




9 70 80 75 
10 60 50 55 




11 80 80 80 
12 80 70 75 
13 80 90 85 
14 70 60 65 
15 70 70 70 
16 50 60 55 




17 60 60 60 



18 60 70 65 

19 70 70 70 
20 60 60 60 




21 100 100 100 
22 80 80 80 
23 60 60 60 




24 70 70 70 
25 60 60 60 




26 40 50 45 



27 50 60 55 




 

Keterangan 

T : Tuntas 

BT : Belum Tuntas 
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Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa SDN Weding 1 

Siklus II Pertemuan I dan II 

No 
Absen 
Siswa 

Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

Rata-
rata T BT 

1 80 70 75 
2 80 80 80 
3 70 70 70 
4 80 80 80 
5 100 100 100 
6 80 70 75 
7 80 80 80 
8 60 50 55 




9 80 70 75 
10 60 60 60 




11 90 90 90 
12 80 80 80 
13 100 90 95 
14 70 60 65 
15 80 70 75 
16 60 60 60 




17 70 70 70 
18 70 70 70 
19 60 70 65 
20 70 70 70 
21 100 100 100 
22 90 80 85 
23 70 70 70 
24 80 80 80 
25 70 70 70 
26 60 50 55 




27 60 60 60 



 

Keterangan 

T : Tuntas 

BT : Belum Tuntas 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Pendekatan CTL  

pada Siswa Kelas V SDN Weding 1 Demak  

VARIABEL INDIKATOR SUMBER 
DATA 

ALAT 
INSTRUMEN 
PENGUMPUL 

DATA 
Keterampilan 
guru dalam 
pembelajaran 
Matematika 
dengan 
menerapkan 
pendekatan CTL 
(Contextual 
Teaching and 
Learning) 

 

a. Keterampilan membuka 
pelajaran 

b. Keterampilan bertanya 
c. Keterampilan memberi 

penguatan 
d. Keterampilan mengadakan 

variasi  
e. Keterampilan menjelaskan 
f. Keterampilan 

membimbing diskusi 
kelompok kecil 

g. Keterampilan dalam 
mengelola kelas 

h. Keterampilan dalam   
melaksanakan evaluasi 

i. Keterampilan  menutup 
pelajaran 

Guru 
Foto 

 lembar 
observasi  

 catatan 
lapangan 

 dokumentasi 

Aktivitas siswa 
dalam  
pembelajaran 
matematika 
melalui 
pendekatan CTL 
 

a. Persiapan siswa sebelum 
mengikuti kegiatan belajar 
mengajar 

b. Keantusiasan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan 
guru 

c. Keaktifan siswa dalam 
bertanya 

d. Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan 

e. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan pendapat 

f. Keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran secara 
berkelompok dalam 
pembelajaran dengan 
pendekatan CTL 

g. Kemampuan siswa dalam 

- Siswa 
- Data 

dokumen 
- Foto 
- Catatan 

lapangan 

- Catatan 
lapangan 

- Lembar 
observasi 

- Dokumentasi 
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kegiatan inquiry 
(menemukan) 

h. Keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran klasikal 
melalui pendekatan 
pembelajaran CTL 

i. Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

j. Keterlibatan siswa dalam 
melakukan refleksi 

Hasil belajar 
siswa dalam 
pembelajaran 
matematika 
dengan 
penerapan 
pendekatan CTL 

a.Kemampuan siswa 
melakukan operasi 
penjumlahan berbagai 
bentuk pecahan  

b. Kemampuan siswa 
melakukan operasi 
pengurangan berbagai 
bentuk pecahan 

c.Kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah 
sehari-hari yang 
melibatkan penjumlahan 
dan pengurangan pecahan. 

Siswa  - Tes tertulis 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Pendekatan CTL 

Sekolah : 

Kelas/semester : 

Materi : 

Hari/tanggal : 

Nama pengamat : 

PETUNJUK  :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tampak  yang sesuai dengan 

deskriptor pengamatan. 

3. Berikan tanda check (√) pada Skor penilaian sesuai ketentuan dibawah ini: 

Skor Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor tampak 

3 apabila ada 3 deskriptor tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor tampak 

1 apabila tidak tampak atau ada 1 deskriptor tampak 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Skor 

Penilaian 
4 3 2 1 

1 Keterampilan 
membuka pelajaran 
 

a. Menyiapkan siswa secara 
psikis dan fisik 

b. Melakukan appersepsi 
c. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang 
hendak dicapai 

d. Menyampaikan cakupan 
materi dan penjelasan 
uraian kegiatan sesuai 
RPP 

  

2 Keterampilan 
bertanya 
 

a. Pengungkapan pertanyaan 
secara singkat dan jelas 

b. Terfokus pada satu 
masalah 

c. Guru memberikan waktu 
berpikir untuk siswa 

d. Guru memberikan 
tuntunan sampai siswa 
menemukan jawaban 
sendiri 

  

3 Keterampilan 
memberi penguatan 
 

a. Penguatan diberikan 
dalam bentuk verbal 

b. Penguatan diberikan 
dalam bentuk nonverbal 

c. Penguatan diberikan 
kepada pribadi tertentu 
atau kelompok siswa 

d. Pemberian penguatan 
dengan segera 

  

4 Keterampilan 
mengadakan variasi  
 

a. Penggunaan multisumber 
b. Penggunaan multimedia 
c. Penggunaan multimetode 
d. Penggunaan multimodel 

  

5 Keterampilan 
menjelaskan 
 

a. Menggunakan bahasa 
yang mudah dimengerti 
oleh siswa 

b. Penggunaan contoh dan 
ilustrasi 

c. Pemberian tekanan 
d. Penggunaan balikan 

  

6 Keterampilan 
membimbing diskusi 

a. Memusatkan perhatian 
siswa pada tujuan dan 
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kelompok kecil 
 

topik diskusi 
b. Memperjelas masalah 

untuk menghidarkan 
kesalahpahaman 

c. Memberikan kesempatan 
untuk berpartisipasi  

d. Menutup diskusi 
7 Keterampilan 

mengelola kelas  
a. Guru mampu menciptakan 

kondisi belajar yang 
menyenangkan bagi siswa  

b. Memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
bekerjasama dan berbagi 
tugas dengan 
kelompoknya 

c. Menemukan dan 
memecahkan tingkah laku 
yang menimbulkan 
masalah  

d. Guru dapat mengelola 
waktu 

  

8 Keterampilan dalam 
melaksanakan 
evaluasi 
 

a. Evaluasi sudah sesuai 
dengan materi dan 
indikator pembelajaran  

b. Guru menerapkan evaluasi 
proses 

c. Guru menerapkan evaluasi 
hasil 

d. Melakukan penilaian 
mencakup ranah kognitif, 
afektif,dan psikomotorik 
siswa 

  

9 Keterampilan 
menutup pelajaran  

a. Bersama-sama siswa 
membuat kesimpulan 

b. Melakukan penilaian dan/ 
atau refleksi terhadap 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 

c. Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 

d. Merencanakan kegiatan 
tindak lanjut 

  

Total Skor  
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Skor maksimal  = 36 

persentase keterampilan guru =
skor hasil pengamatan

skor maksimal
× 100% 

Kriteria penilaian : 

85% - 100% : Baik sekali 

65% - 84% : Baik 

55% - 64% : Cukup 

0%   - 54% : Kurang 

%       = ...... 

Kriteria  = ..... 

      Weding, .......................  

       Observer   

 

 

           …………………… 
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 Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Pembelajaran Matematika 
dengan Pendekatan CTL Siklus I Pertemuan I dan II 

 

No Indikator Pertemuan I Pertemuan II 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 4 

2 Keterampilan bertanya 3 3 

3 Keterampilan memberi penguatan 4 4 

4 Keterampilan mengadakan variasi  3 4 

5 Keterampilan menjelaskan 3 3 

6 
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
3 3 

7 Keterampilan mengelola kelas  3 3 

8 
Keterampilan dalam melaksanakan 

evaluasi 
4 4 

9 Keterampilan  menutup pelajaran 3 3 

Jumlah  29 31 

Persentase 81% 86% 

Kriteria  Baik Baik sekali 

Rata-rata persentase siklus I 84 % (Baik) 
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 Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Pembelajaran Matematika 
dengan Pendekatan CTL Siklus II Pertemuan I dan II 

No Indikator Pertemuan I Pertemuan II 

1 Keterampilan membuka pelajaran 4 4 

2 Keterampilan bertanya 4 4 

3 Keterampilan memberi penguatan 4 4 

4 Keterampilan mmengadakan variasi  3 4 

5 Keterampilan menjelaskan 3 3 

6 
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
3 4 

7 Keterampilan mengelola kelas  3 4 

8 Keterampilan dalam melaksanakan evaluasi 4 4 

9 Keterampilan menutup pelajaran  4 4 

Jumlah  32 35 

Persentase 89% 97% 

Kriteria Baik Sekali Baik Sekali 

Rata-rata persentase siklus II 93% (Baik Sekali) 
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PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Pendekatan CTL 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/tanggal : 

PETUNJUK   :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam 

lembar pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tampak  yang sesuai dengan 

deskriptor pengamatan. 

3. Berikan tanda check (√) pada kolom skor penilaian sesuai ketentuan 

berikut : 

Skor Penilaian Penjelasan 

4 apabila ada 4 deskriptor tampak 

3 apabila ada 3 deskriptor tampak 

2 apabila ada 2 deskriptor tampak 

1 apabila tidak tampak atau ada 1 deskriptor tampak 
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No Indikator Deskriptor Tamp
ak 

Skor Penilaian 
4 3 2 1 

1 Persiapan 
siswa sebelum 
mengikuti 
kegiatan 
belajar 
mengajar 
 

a. Siswa telah berada didalam 
kelas 

b. Siswa telah duduk dikursinya 
c. Siswa telah menyiapakan alat 

tulis 
d. Siswa sedang mempelajari 

materi pembelajaran bilangan 
pecahan. 

2 Keantusiasan 
siswa dalam 
mendengarkan 
penjelasan 
guru 

a. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 

b. Siswa tidak mengganggu 
temannya yang lain 

c. Siswa tidak bermain dengan 
benda-benda disekitarnya 

d. Siswa menanggapi penjelasan 
guru 

3 Keaktifan 
siswa dalam 
bertanya 

a. Siswa bertanya pada saat 
pembelajaran 

b. Pertanyaan siswa sesuai 
dengan materi pembelajaran 

c. Pertanyaan siswa diajukan 
dengan kalimat yang runtut 

d. Pertanyaan siswa diajukan 
dengan jelas 

4 Keaktifan 
siswa dalam 
menjawab 
pertanyaan 

a. Siswa menjawab pertanyaan 
guru 

b. Siswa menjawab sesuai 
pertanyaan guru 

c. Jawaban siswa dikemukakan 
dengan kalimat yang runtut 

d. Jawaban siswa dikemukakan 
dengan jelas 

5 Kemampuan 
siswa dalam 
mengemukaka
n pendapat 

a. Siswa mengemukakan 
pendapat 

b. Pendapat siswa sesuai dengan 
materi pembelajaran 

c. Siswa mengemukakan 
pendapat dengan kalimat yang 
runtut 

d. Siswa mengemukakan 
pendapat dengan jelas 
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6 Keterlibatan 
siswa dalam 
pembelajaran 
secara 
berkelompok 
dalam 
pembelajaran 
dengan 
pendekatan 
CTL 

a. Siswa duduk bersama 
kelompoknya 

b. Siswa ikut mengerjakan tugas 
kelompoknya 

c. Siswa tidak mengganggu 
anggota kelompok yang lain 

d. Siswa mengemukakan 
pendapatnya di dalam 
kelompok 

7 Kemampuan 
siswa dalam 
kegiatan 
inquiry 
(menemukan) 

a. Siswa merumuskan masalah 
b. Siswa mengamati / melakukan 

observasi 
c. Siswa menyajikan hasil 

temuannya 
d. Siswa menjelaskan temuannya 

di depan kelas 

8 Keterlibatan 
siswa dalam 
pembelajaran 
klasikal 
melalui 
pendekatan 
pembelajaran 
CTL 

a. Siswa duduk di tempat 
duduknya dengan tenang 

b. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru maupun 
temannya 

c. Siswa tidak mengganggu 
teman yang lain 

d. Siswa menanggapi penjelasan 
guru maupun temannya yang 
lain 

9 Sikap siswa 
dalam 
mengerjakan 
evaluasi yang 
diberikan guru 

a. Siswa mengerjakan soal pre 
test 

b. Siswa mengerjakan soal post 
test 

c. Siswa mengerjakan sendiri di 
tempat duduknya 

d. Siswa tidak mengganggu 
temannya yang lain 

10 Keterlibatan 
siswa dalam 
melakukan 
refleksi 

a. Siswa mengumpulkan materi 
pelajaran hari itu 

b. Siswa mencatat apa yang telah 
dipelajari/ diperolehnya hari 
itu 

c. Siswa memberikan kesan 
mengenai pembelajaran hari 
itu 

d. Siswa memberikan saran 
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Skor Maksimal : 40 

persentase aktivitas siswa =
skor hasil pengamatan

skor maksimal
× 100% 

Kriteria Penilaian : 

85% - 100% : Baik sekali 

65% - 84% : Baik 

55% - 64% : Cukup 

0% - 54% : Kurang 

%       = ...... 

Kriteria  = ..... 

 

 

 

 

 

mengenai pembelajaran hari 
itu 

Jumlah Skor 
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan 
Pendekatan CTL Siklus I Pertemuan I 

No Indikator 
Skor 

jml Rt2 % Krite 
ria 

Ern Iny 
Sf
d 

Nl
s Mud 

Tg
h 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 2 3 4 2 2 17 2.8 71% Baik 

2 
Keantusiasan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

3 2 3 4 2 2 16 2.7 67% Baik 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 3 2 2 3 2 2 14 2.3 58% Cukup 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

3 1 3 3 2 2 14 2.3 58% Cukup 

5 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengemukakan 
pendapat 

3 1 2 3 2 1 12 2.0 50% Kurang 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

3 1 3 4 2 1 14 2.3 58% Cukup 

7 
Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry (menemukan) 

2 1 2 3 2 1 11 1.8 46% Kurang 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 3 4 3 2 19 3.2 79% Baik 

9 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

4 3 4 4 2 2 18 3.0 75% Baik 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 2 4 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

Jumlah Skor 33 17 29 36 22 18 155 

 
    

Persentase aktivitas siswa 65%     
Kriteria Baik      
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan 
Pendekatan CTL Siklus I Pertemuan II 

N
o Indikator 

Skor 
Jml Rt2 % Kriteria Er

n Iny Sf
d Nls mud Tg

h 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

2 
Keantusiasan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

4 3 3 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 3 2 3 4 2 2 16 2.7 67% Baik 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

3 2 3 3 2 2 15 2.5 63% Cukup 

5 
Kemampuan siswa 
dalam mengemukakan 
pendapat 

3 2 2 3 2 2 14 2.3 58% Cukup 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

4 2 4 4 2 2 18 3.0 75% Baik 

7 
Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry (menemukan) 

3 2 3 3 2 2 15 2.5 63% Cukup 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

9 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

4 3 4 4 3 2 20 3.3 83% Baik 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

Jumlah Skor 36 25 34 37 26 24 182     

Persentase aktivitas siswa 76%     
Kriteria Baik      
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan 
Pendekatan CTL Siklus II Pertemuan I 

No Indikator 
Skor 

Jml Rt2 % Kriteria 
Ern iny Sfd Nls Mud tgh 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

2 
Keantusiasan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

4 3 3 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 4 2 3 4 3 2 18 3.0 75% Baik 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

3 2 3 4 3 2 17 2.8 71% Baik 

5 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengemukakan 
pendapat 

3 2 3 4 2 2 16 2.7 67% Baik 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

7 
Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry (menemukan) 

4 2 3 4 2 2 17 2.8 71% Baik 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

9 
Sikap siswa dalam 
mengerjakan evaluasi 
yang diberikan guru 

4 4 4 4 4 3 23 3.8 96% Baik 
sekali 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

Jumlah Skor 38 28 35 40 32 27 200 

 
 

Persentase aktivitas siswa 83 %  
Kriteria Baik     
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan 
Pendekatan CTL Siklus II Pertemuan II 

No Indikator 
Skor 

Jml Rt2 % Krite
ria Ern Iny sfd nls Mu

d 
Tg
h 

1 

Persiapan siswa 
sebelum mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

2 

Keantusiasan siswa 
dalam 
mendengarkan 
penjelasan guru 

4 3 4 4 4 4 23 3.8 96% Baik 
sekali 

3 Keaktifan siswa 
dalam bertanya 4 2 4 4 3 3 20 3.3 83% Baik 

4 
Keaktifan siswa 
dalam menjawab 
pertanyaan 

4 2 3 4 3 2 18 3.0 75% Baik 

5 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengemukakan 
pendapat 

4 2 3 4 3 2 18 3.0 75% Baik 

6 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
secara berkelompok 
dalam pembelajaran 
dengan pendekatan 
CTL 

4 3 4 4 4 3 22 3.7 92% Baik 
sekali 

7 

Kemampuan siswa 
dalam kegiatan 
inquiry 
(menemukan) 

4 2 3 4 2 2 17 2.8 71% Baik 

8 

Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran 
klasikal melalui 
pendekatan 
pembelajaran CTL 

4 3 4 4 3 3 21 3.5 88% Baik 
sekali 

9 

Sikap siswa dalam 
mengerjakan 
evaluasi yang 
diberikan guru 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

10 
Keterlibatan siswa 
dalam melakukan 
refleksi 

4 4 4 4 4 4 24 4.0 100% Baik 
sekali 

Jumlah Skor 40 29 37 40 34 31 211   
Persentase aktivitas siswa 88%   

  
  

Kriteria Baik  Sekali   
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Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan I 

Hari, Tanggal : Selasa , 3 April 2012 

Pokok Bahasan : Operasi penjumlahan pecahan biasa 
berpenyebut tidak sama 

Kelas /semester : V/II 

Fokus Kegiatan Deskripsi Makna 
Pada kegiatan inti 
 
 
 

Siswa dapat menentukan 
pecahan senilai dari  =   
 

Ada siswa yang dapat 
menentukan pecahan 
senilai   =  dengan 
bantuan media/alat 
peraga 

Melalui pemberian 
masalah yang diberikan 
oleh guru 

Siswa Nls mengerti 
bahwa dalam 
penjumlahan pecahan 
berpenyebut tidak sama 
ini harus disamakan dulu 
penyebutnya 

Ada siswa yang dapat 
menentukan bahwa dala 
penjumlahan pecahan 
berpenyebut tidak sama 
penyebut harus 
disamakan terlebih 
dahulu 

Pemberian kesempatan 
bertanya kepada siswa 

Ketika guru memberikan 
kesempatan bertanya 
kepada siswa mengenai 
materi yang sedang 
dipelajarai sebagian 
siswa menjawab sudah 
paham dan ada sebagian 
yang diam saja 

Ada beberapa siswa yang 
hanya diam saja, tidak 
berani bertanya ketika 
mereka belum paham  

Belajar kelompok Pada waktu belajar 
kelompok ada siswa yang 
sudah jelas tidak bersedia 
memberikan penjelasan 
kepada temannya yang 
belum jelas  

Masih ada siswa yang 
bersifat individual tidak 
mau bekerjasama dengan 
teman satu kelompoknya. 
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Catatan Lapangan Siklus I Pertemuan II 

Hari, Tanggal : Kamis , 5 April 2012 

Pokok Bahasan : Operasi pengurangan pecahan biasa 
berpenyebut tidak sama 

Kelas /semester : V/II 

Fokus Kegiatan Deskripsi Makna 

Appersepsi Ketika guru elakukan 

appersepsi terjadi Tanya 

jawab antara guru dngan 

siswa beberapa siswa 

mampu mnjawab 

pertanyaan guru ada juga 

yang hanya diam 

mendengarkan 

Ada interaksi antara guru 

dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa 

siswa sudah berani 

menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru 

Penggunaan media  Dalam pembelajaran 

siswa menggunakan 

media pembelajaran yang 

bervariasi  

Cara melipat kertas 

antara siswa yang satu 

dengan yang lain berbeda 

Siswa memilih media 

dan menggunakannya 

secara bervariasi 

Belajar kelompok  Guru berkeliling ke 

seluruh penjuru kelas 

untuk mengamati 

jalannya diskusi 

Guru memperhatikan 

semua kelompok tidak 

hanya pada salah satu 

kelompok 

Mengerjakan lembar 

evaluasi 

Ada siswa yang 

terlambat mengumpulkan 

lembar evaluasi, padahal 

waktu mengerjakan soal 

sudah habis 

Masih ada siswa yng 

tidak disiplin waktu 
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Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan I 

Hari, Tanggal : Selasa , 17 April 2012 

Pokok Bahasan : Operasi penjumlahan pecahan 
campuran berpenyebut tidak sama 

Kelas /semester : V/II 

Fokus Kegiatan Deskripsi Makna 

Pembentukan kelompok Guru mengubah anggota 

kelompok yang berbeda 

dengan pertemua-

pertemuan sebelumnya 

Guru mengubah strategi 

dalam pembentukan 

kelompok 

Tanya jawab dengan 

siswa  

Guru mengadakan Tanya 

jawab dengan siswa, 

jawaban siswa yang satu 

berbeda dengan yang 

lain namun, pada 

dasarnya jawaban 

mereka semua benar. 

Ketika guru memberikan 

permasalahan kepada 

siswa, siswa mampu 

menyelesaikannya 

dengan cara mereka 

masing-masing 

Belajar kelompok Sisw mau bekerjasama 

dengan teman satu 

kelompoknya dengan 

baik meskipun anggota 

kelompoknya telah 

diubah olah guru 

Siswa sudah terbiasa 

bekerjasama dalam 

kelompok 
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Catatan Lapangan Siklus II Pertemuan II 

Hari, Tanggal : Kamis , 19 April 2012 

Pokok Bahasan : Operasi pengurangan pecahan 
campuran berpenyebut tidak sama 

Kelas /semester : V/II 

Fokus Kegiatan Deskripsi Makna 

Penjelasan oleh guru Guru memberikan 

permasalahan dan 

sebagai model dalam 

peragaan penyelesaian 

permasalahan  tersebut. 

Ketika guru menjelaskan 

ada sebagian siswa yang 

belum paham dan mereka 

ingin guru mengulangi 

penjelasan yang 

disampaikan  

Siswa sudah berani 

bertanya ketika mereka 

kurang jelas tentang 

materi yang dipelajari 

Belajar kelompok Msing-masing kelompok 

berebut maju ke depan 

melaporkan hasil diskusi 

Siswa sudah berani 

menyampaikan pendapat 

atau melaporkan hasil 

diskusi 
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FOTO PENELITIAN 

 

Keantusiasan siswa menyimak penjelasan guru 

 

Guru menggunakan benda konkret (apel) sebagai media/alat peraga pembelajaran 
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Siswa melaksanakan diskusi kelompok 

 

Guru berkeliling ke semua penjuru kelas untuk melihat jalannya diskusi 
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Guru membimbing diskusi kelompok 

 

Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Siswa menjadi model pembelajaran 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 
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