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Kata Kunci : Strategi Kontekstual (CTL), Media Papan 

Berpaku (Geoboard), Hasil Belajar 

Matematika. 

 

 Hasil belajar matematika pokok bahasan geometri di 

kelas V SDN Poncol 3 Magetan masih rendah, disebabkan 

siswa cenderung pasif, siswa kurang terlibat dalam 

pembelajaran, kurangnya media yang digunakan dalam 

KBM, serta guru masih menggunakan strategi pembelajaran 

yang masih konvensional. Keadaan ini menyebabkan siswa 

mengalami kejenuhan, siswa kurang memahami konsep dan 

tidak menemukan sendiri pengetahuannya. Untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa 

maka peneliti menggunakan strategi pembelajaran 

kontesktual (CTL) dan media papan berpaku (geoboard). 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penerapan strategi pembelajaran kontekstual (CTL) dan 

media papan berpaku dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar Matematika  siswa kelas V 

SDN Poncol 3 Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang melakukan 3 siklus dengan 

setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu Perencanaan 



 

 

(Planning), Tindakan (Acting), Observasi (Observing), dan 

Refleksi (Reflecting). Subyek Penelitian ini adalah siswa 

kelas V yang berjumlah 15 siswa. Sumber data diperoleh 

dari siswa dan guru. Teknik Pengumpulan data adalah 

dengan observasi dan tes. Model Penelitian ini adalah model 

Hopkins yang saling berkaitan. 

 Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh nilai 

rata-rata siswa 75 secara klasikal pada siklus I presentase 

ketuntasan sebesar 80% dari 15 siswa, kemudian pada siklus 

II nilai rata-rata meningkat menjadi 78 dengan presentase 

ketuntasan sebesar 86,67%, dan pada siklus III nilai rata-rata 

meningkat menjadi 81 dengan persentase ketuntasan sebesar 

100% atau seluruh siswa sudah mencapai KKM. Selain hasil 

belajar, aktivitas siswa dalam pembelajaran juga terjadi 

peningkatan sebesar 26%. Kemudian performansi guru 

terjadi peningkatan sebesar 6,5% antara siklus I sampai 

siklus III.  

Dari hasil penelitian, simpulan yang dapat diambil 

adalah pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media papan berpaku dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa dan 

aktivitas guru dalam KBM. Hal tersebut menunjukkan 

adanya perubahan positif dalam pembelajaran Matematika 

dengan merubah pembelajaran konvensional kearah 

pembelajaran kontekstual yang dapat mengaktifkan siswa 

serta meningkatkan hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan 

yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari 

suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. Konsep 

pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola 

untuk memungkinkan dia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. 
1
  

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. 

Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, 

belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah 

satu tanda seorang itu belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

                                                 
1
 Sagala, Syaiful, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung : 

Alfabeta, 2014), 61. 
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pengetahuan (kognitif) keterampilan (psikomotor), atau 

nilai, dan sikap (afektif).
2
 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah 

proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui media tertentu kepada penerima 

pesan. Pesan, sumber pesan, media dan penerima pesan 

adalah komponen-komponen komunikasi. Pesan yang 

akan dikomunikasikan adalah isi ajaran/ bahan ajar, 

sumber pesannya adalah guru, medianya adalah media 

pendidikan dan penerima pesanya adalah siswa atau 

peserta didik.
3
 Dalam berlangsungnya proses belajar 

mengajar guru menjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan. Hal yang mendorong berhasilnya sebuah 

pembelajaran adalah dengan adanya strategi yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik maupun sesuai dengan 

materi yang diajarkan oleh guru.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SDN 

Poncol 3, kondisi bangunan khususnya kelas V cukup 

baik, namun kurangnya sarana dan prasarana belajar 

disertai siswa yang kurang menjaga sarana yang ada dan 

kebersihan kelas membuat pembelajaran di kelas kurang 

nyaman. Pada saat pembelajaran khususnya matematika, 

siswa cenderung tidak memperhatikan, minat belajar 

rendah dan kurang aktif dalam berinteraksi, baik dengan 

guru maupun temannya, siswa sulit menjawab 

                                                 
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002),1. 
3
 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan (Jakarta: Pustekkom 

Dikbud dan PT GRofindo Persada, 1996), 11. 

2 
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pertanyaan yang diajukan oleh guru dan sebagian siswa 

tidak mendengarkan penjelasan guru.  

Masalah-masalah tersebut terjadi berulang-ulang 

terutama pada pelajaran  matematika, mengingat 

pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang 

dianggap sulit oleh siswa, maka hal tersebut diduga 

menjadi penyebab hasil belajar siswa kurang dari KKM. 

Berdasarkan nilai tes formatif yang dilaksanakan guru 

matematika SDN Poncol 3 pada tahun pelajaran 

2018/2019  pada materi pokok Geometri, siswa 

mengalami kesulitan terhadap pemahaman materi 

tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya hasil 

ulangan harian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 
Tabel 1.1 

Rata-rata nilai matematika pada Pokok Bahasan Geometri 

 Siswa Kelas V SDN Poncol 3 Tahun Pelajaran 2018/2019 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

>KKM 5 33,3% 

<KKM 10 66,7% 

Jumlah 15 100% 

*Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 75 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa siswa 

yang memenuhi KKM hanya 33,3% dan yang belum 

memenuhi KKM 66,7% kondisi ini jelas tidak sesuai 

harapan. Karena kriteria keberhasilan yaitu jika yang 

memenuhi KKM setidaknya 80% dari keseluruhan siswa 

kelas V atau sebanyak 12 siswa. Realitas di atas 
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merupakan masalah yang penting untuk diteliti dan 

dicari solusi untuk memecahkan masalah tersebut 

melalui tindakan nyata, karena suatu keberhasilan bagi 

seorang guru apabila semua siswanya mengerti dan 

memahami terhadap materi pelajaran yang telah 

disampaikan. Karena itu juga bisa berdampak terhadap 

hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran 

Matematika. 

Permasalahan terbesar yang dihadapi para 

peserta didik sekarang adalah mereka belum bisa 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan 

bagaimana pengetahuan itu akan digunakan. Para siswa 

kesulitan untuk memahami konsep-konsep akademis, 

karena metode mengajar yang selama ini digunakan oleh 

guru hanya sebatas ceramah dan tidak menggunakan 

media yang relevan. Hal tersebut tentu membuat mutu 

pembelajaran rendah. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah dengan memperbaiki cara dan metode 

pembelajaran. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk 

mampu meningkatkan pembelajaran di kelas khususnya 

mata pelajaran matematika adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran. Pendidik atau guru dituntut 

menjadi kreatif untuk mampu mempersiapkan media 

pembelajaran yang diperlukan agar peserta didik 

menjadi lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran  

hendaknya guru memiliki inovasi dan kreatifitas yang 

4 
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banyak untuk menyajikan suatu kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan Salinan 

Lampiran Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah pada 

Bab Pendahuluan yang berbunyi "Proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secaara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikaan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan psikologis peserta didik.
4
 

Dari peraturan pemerintahan di atas bahwa 

pembelajaran bukan hanya sekedar penyampaian 

pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi dalam 

mengajar sebagai proses menciptakan lingkungan yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Dengan adanya 

rangsangan dari guru siswa termotivasi untuk belajar 

yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi 

kebutuhannya, sehingga pembelajaran dapat berorientasi 

pada pencapaian tujuan. 

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi atau 

metode yang sesuai untuk mengatasi masalah ini dan 

juga penggunaan media yang bisa meningkatkan hasil 

belajar matematika. Salah satu strategi yang bisa lebih 

memberdayakan siswa adalah pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning/ CTL) yaitu sebuah 

                                                 
 

4
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016, tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta:Permendikbud, 2016)  1 
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strategi pembelajaran yang mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari hari serta dengan penggunaan 

media geoboard (papan berpaku) yaitu sebuah media 

konkrit yang bisa membuat siswa lebih memahami 

materi mengenai geometri. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul "IMPLEMENTASI 

STRATEGI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

(CTL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA MELALUI MEDIA  GEOBOARD 

(PAPAN BERPAKU) SISWA KELAS V SDN 

PONCOL 3 MAGETAN TAHUN PELAJARAN 

2018/2019". 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas 

maka dapat teridentifikasi masalah bahwa: 

a. Hasil belajar siswa kelas V SDN Poncol 3 

Magetan pada mata pelajaran Matematika masih 

rendah. 

b. Siswa kurang memperhatikan penjelasan dari 

guru saat KBM berlangsung. 

6 
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c. Model pembelajaran yang digunakan masih 

bersifat konvensional. 

d. Kurangnya fasilitas berupa media yang 

digunakan untuk pembelajaran. 

e. Siswa kurang termotivasi untuk belajar sehingga 

siswa cenderung pasif saat pembelajaran. 

2. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah 

diatas,Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan juga 

agar penelitian ini lebih terarah dan diharapkan 

masalah yang dikaji lebih mendalam, maka 

penelitian ini melakukan pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Strategi pembelajaran yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

berbasis Contextual Teaching and Learning 

(CTL). CTL adalah suatu sistem pengajaran yang 

cocok untuk otak yang menghasilkan makna 

dengan menghubungkan muatan akademik 

dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. 

b. Media yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa Geoboard (papan berpaku) yang dibatasi 

pada materi Geometri/ bangun datar. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah 

yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang penulis 

ajukan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

1. Bagaimanakah penggunaan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) melalui media geoboard (papan 

berpaku) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN Poncol 3 Magetan 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Apakah penggunaan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) melalui media geoboard (papan 

berpaku) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN Poncol 3 Magetan 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika 

dengan menggunakan strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan penggunaan media pembelajaran Geoboard 

(papan berpaku) siswa kelas V di SDN Poncol 3 

Magetan. 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti berharap 

dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

8 



9 

 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan pada 

umumnya dan sebagai bahan informasi atau acuan 

untuk dijadikan pedoman dalam melakukan 

penelitian tindak lanjut untuk mengetahui bagaimana 

implementasi strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan media geoboard (papan berpaku) untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan pemahaman dan 

penguasaan peneliti tentang upaya meningkatkan 

hasil belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran kontekstual melalui media 

pembelaajaran geoboard. 

b. Bagi Sekolah 

1) Memberikan alternatif bagi guru tentang 

strategi pembelajaran yang dapat digunakan. 

2) Memberikan alternatif bagi guru mengenai 

media pembelajaran yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran. 

3) Dengan penggunaan strategi dan media 

pembelajaran yang baik dan inovatif maka 

dapat mewujudkan siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan logika matematika baik 

dan berprestasi sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 
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c. Bagi IAIN Ponorogo 

Dapat menjadi bahan kajian atau 

referensi bagi mahasiswa di IAIN Ponorogo dan 

dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk 

penelitian lanjutan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan hasil 

keseluruhan penelitian, dalam menyusun laporan hasil 

penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika 

pembahasan, yaitu dengan membagi menjadi lima bab 

dan masing-masing bab di bagi menjadi sub bab. 

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah: 

Bab I merupakan pola dasar atau tempat berpijak 

dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II diuraikan tentang Landasan teori dan 

Telaah pustaka. Dalam bab ini dijelaskan tentang 

pedoman yang digunakan untuk landasan dalam 

penelitian yang terdiri atas landasan teori yang meliputi : 

strategi pembelajaran kontekstual, media geoboard 

(papan berpaku), dan hasil belajar matematika; telaah 

hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab III membahas tentang penyajian data 

mengenai Metode Penelitian yang dipakai, yang 

10 
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meliputi: Objek Penelitian, Setting Subjek Penelitian, 

Variabel yang diamati, Prosedur Penelitian dan Jadwal 

Pelaksanaan Penelitian. 

Bab IV berisi tentang temuan Hasil Penelitian, 

dalam bab ini membahas tentang gambaran umum SDN 

Poncol 3 Magetan, Penjelasan data per-siklus, Proses 

analisis data per-siklus, dan pembahasan atau deskripsi 

penggunaan strategi pembelajaran kontekstual untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika melalui media 

geoboard (papan berpaku) di SDN Poncol 3 Magetan. 

Bab V berisi Penutup, merupakan bab terakhir 

dan semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab 

V. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis juga mengambil 

rujukan dari hasil penelitian sebelumnya, supaya 

memudahkan dalam memahami serta memperjelas 

posisi penulis pada penelitian. Beberapa penelitian 

terdahulu tersebut  yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Yessy Trisiana Wahyu Jayanti dengan judul "Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika 

dengan Metode Mencongkak (Penelitian Tindakan Kelas 

Pokok Bahasan Perkalian Pada Kelas III SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari Babadan Ponorogo Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2014/2015)." Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan penerapan metode 

mencongkak dalam proses pembelajaran matematika 

pokok bahasan perkalian dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Babadan Ponorogo Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015. Terdapat persamaan dan perbedaan antara 

skripsi karya Yessy Trisiana dengan skripsi peneliti. 

Perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan 

metode mencongkak dan memilih menggunakan strategi 

pembelajaran kontekstual  serta media pembelajaran 

 

12 
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geoboard, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan 

variabel hasil belajar matematika.
5
 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhid Abror 

dengan judul "Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Model Pembelajaran Kontekstual 

Pada Siswa Kelas VI SDN 1 Gunung Megang 

Tanggamus Lampung." Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VI SDN 1 Tanggamus Lampung. Terdapat 

persamaan dan perbedaan antara skripsi karya Muhid 

Abror dengan skripsi peneliti. Perbedaannya adalah 

peneliti tidak hanya menggunakan model belajar 

kontekstual tetapi juga media pembelajaran berupa 

geoboard, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan 

variabel hasil belajar matematika.
6
 

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes 

Lagadoni dengan judul "Penggunaan Media Papan 

Berpaku untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

                                                 
5
 Yessy Trisiana, Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Matematika dengan Metode Mencongkak (Penelitian 

Tindakan Kelas Pokok Bahasan Perkalian Pada Kelas III SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari Babadan Ponorogo Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015), (Ponorogo: STAIN ponorogo,2015). 
6
Muhid Abror, Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Model Pembelajaran Kontekstual Pada Siswa 

Kelas VI SDN 1 Gunung Megang Tanggamus Lampung, (Lampung: 

Universitas Lampung, 2017), 

13 
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dengan penggunaan media papan berpaku dalam proses 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III SDN Sawit. Terdapat persamaan 

dan perbedaan antara skripsi karya Yohanes Lagadoni 

dengan skripsi peneliti. Perbedaannya adalah peneliti 

tidak hanya menggunakan media papan berpaku tetapi 

juga strategi pembelajaran kontekstual, sedangkan 

persamaannya yaitu menggunakan variabel hasil belajar 

matematika.
7
 

 

B. Landasan Teori 

1. Strategi Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) 

Strategi adalah suatu pola yang 

direncanakan dan ditetapkan secara sengaja 

untuk melakukan kegiatan atau tindakan.strategi 

mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat 

dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan 

sarana penunjang kegiatan.
8
 Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan 

                                                 
7
Yohanes Lagadoni, PENGGUNAAN MEDIA PAPAN 

BERPAKU UNTUK MENINGKATKAN HASIL BERLAJAR 

MATEMATIKA THE USE OF PINN BOARD MEDIA TO IMPROVE 

THE MATHEMATICS LEARNING RESULT, Jurnal Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Edisi 8 Tahun ke-6 2017, 824 
8
 Abdul, Majid, Strategi Pembelajaran, ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2014), 3. 
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metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun 

untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan 

pembelajaran. 

Sedangkan menurut Wiranaputra, strategi 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ada empat 

strategi dasar dalam proses pembelajaran: 

1) Mengidentifikasi serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan 

2) Memilih sistem pendekatan pembelajaran 

berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup 

masyarakat 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, 

dan teknik pembelajaran yang dianggap 

paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh pengajar dalam 

menunaikan tugas mengajarnya 

4) Menetapkan norma-norma dan batas 

minimal keberhasilan atau kriteria serta 

standar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan umpan balik untuk 

15 
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penyempurnaan sistem instruksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan
9
 

Strategi pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu proses pendidikan yang holistik 

dan bertujuan memotivasi siswa untuk 

memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut 

terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari 

(konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga 

siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari 

satu permasalahan/konteks ke 

permasalahan/konteks lainnya.
10

 

Pendekatan kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat.Dengan konsep 

itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih 

bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi 

                                                 
 

9
 Iskandarwassid, STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA, 

(Bandung : REMAJA ROSDAKARYA, 2008),  6. 

 
10

  Abdul, Majid,  Strategi Pembelajaran., 228. 
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pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. 

Dalam kelas kontekstual, tugas guru 

adalah membantu siswa mencapai tujuannya. 

Guru lebih banyak berurusan dengan strategi 

daripada memberi informasi. Tugas guru 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja 

sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi 

anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru datang 

dari menemukan sendiri bukan dari apa yang 

dikatakan guru. Begitulah peran guru di kelas 

yang di kelola dengan pendekatan kontekstual. 

Pembelajaran kontekstual (CTL) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen 

utama pembelajaran efektif, yakni: 

kontruktivisme(contructivism),  bertanya 

(questioning), menemukan (inquiri), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan 

(modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment).  

Menurut Zahorik, terdapat lima elemen 

yang harus diperhatikan dalam praktik 

pembelajaran kontekstual, yaitu: 
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a. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

(activating knowledge). 

b. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring 

knowledge) dengan cara mempelajari secara 

keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan 

detailnya. 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding 

knowledge), yaitu cara menyusun konsep 

sementara (hipotesis), melakukan sharing 

kepada orang lain agar mendapat tanggapan 

(validasi) dan atas dasar tanggapan itu, 

konsep tersebut direvisi dan dikembangkan. 

d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman 

tersebut (applying knowledge). 

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) 

terhadap strategi pengembangan pengetahuan 

tersebut.
11

 

b. Langkah-langkah Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) 

CTL dapat diterapkan dalam kurikulum 

apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang 

bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL 

dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, 

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

CTL adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                 
 

11
  Abdul, Majid,  Strategi Pembelajaran………………, 229. 
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1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan 

belajar lebih bermakna dengan cara bekerja 

sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan 

inkuiri untuk semua topik. 

3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan 

bertanya. 

4) Ciptakan masyarakat belajar. 

5) Hadirkan model sebagai contoh 

pembelajaran. 

6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 

c. Karakteristik Pembelajaran CTL 

Karakteristik yang terdapat dalam 

pembelajaran CTL adalah sebagai berikut: 

1) Kerja sama 

2) Saling menunjang 

3) Menyenangkan, tidak membosankan 

4) Belajar dengan bergairah 

5) Pembelajaran terintegrasi 

6) Menggunakan berbagai sumber 

7) Siswa aktif 

8) Sharing dengan teman 

9) Siswa kritis dan guru kreatif 

10) Dinding dan lorong-lorong penuh dengan 

hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, 

humor, dan lain-lain. 

19 
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11) Laporan kepada orang tua bukan hanya 

rapor tetapi hasil karya siswa, laporan hasil 

praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. 

Dalam pembelajaran kontekstual, 

program pembelajaran lebih merupakan rencana 

kegiatan kelas yang dirancang guru, yang berisi 

skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan 

dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan 

topik yang akan dipelajarinya. Dalam program 

tercermin tujuan pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, dan authentic assessment-nya. 

Dalam konteks tersebut, program yang 

dirancang guru benar-benar rencana pribadi 

tentang apa yang akan dikerjakannya bersama 

siswa. Secara umum tidak ada perbedaan 

mendasar antaraformat program pembelajaran 

konvensional dengan program pembelajaran 

kontekstual. Program pembelajaran konvensional 

lebih menekankan pada deksripsi tujuan yang 

akan dicapai(jelas dan operasional), sedangkan 

program untuk pembelajaran kontekstual lebih 

menekankan pada skenario pembelajarannya.
12

 

d. Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Bern dan Erikson mengemukakan lima 

strategi dalam mengimplementasikan pembela-

jaran kontekstual, yaitu: 

                                                 
 

12
 Abdul, Majid,  Strategi Pembelajaran,  230. 
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1. Pembelajaran berbasis masalah (problem-

based learning), pendekatan yang melibatkan 

siswa dalam memcahkan masalah dengan 

mengintegrasikan berbagai konsep dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. 

Pendekatan ini meliputi mengumpulkan dan 

menyatukan informasi, dan 

mempresentasikan penemuan. 

2. Pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning), pendekatan yang 

mengorganisasikan pembelajaran dengan 

menggunakan kelompok belajar kecil di mana 

siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran berbasis proyek (project-based 

learning), pendekatan yang memusat pada 

prinsip dan konsep utama suatu disiplin, 

melibatkan siswa dalam memecahkan 

masalah dan tugas penuh makna lainnya, 

mendorong siswa untuk bekerja mandiri 

membangun pembelajaran, dan pada akhirnya 

menghasilkan karya nyata. 

4. Pembelajaran pelayanan (service learning), 

pendekatan yang menyediakan suatu aplikasi 

praktis suatu pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan baru untuk kebutuhan di 

masyarakat melalui proyek dan aktivitas. 

5. Pembelajaran berbasis kerja (work-based 

learning), pendekatan di mana tempat kerja, 

atau seperti tempat kerja, atau seperti tempat 
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kerja, kegitan terintegrasi dengan materi di 

kelas untuk kepentingan para siswa dan 

bisnis.
13

 

Pembelajaran kontekstual dalam 

menempatkan siswa dalam konteks bermakna 

yang menghubungkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang sedang dipelajari dan 

sekaligus memerhatikan faktor kebutuhan 

individual siswa dan peran guru. Sehubungan 

dengan itu, pendekatan pengajaran kontekstual 

harus menekankan pada hal-hal sebagai berikut 

ini: 

1. Belajar berbasis masalah (problem-based 

learning), yaitu pendekatan pengajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang 

berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensi dari 

mata pelajaran. Dalam hal ini siswa terlibat 

dalam penyelidikan untuk pemecahan 

masalah yang mengintegrasikan keterampilan 

dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. 

Pendekatan ini mencakup pengumpulan 

informasi berkaitan dengan pertanyaan, 

menyintesiskan, dan mempresentasikan 

                                                 
 

13
 Kokom, Komalasari, Pembelajaran Kontekstual : Konsep 

dan Aplikasi, (Bandung : Refika Aditama, 2010),  23. 
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penemuannya kepada orang lain. 

2. Pengajaran autentik (authentic instruction), 

yaitu pendekatan pengajaran yang 

memperkesankan siswa untuk mempelajari 

konteks bermakna. Pengajaran ini 

mengembangkan keterampilan berpikir dan 

memecakan masalah di dalam konteks 

kehidupan nyata. 

3. Belajar berbasis inquiri (inquiry-based 

learning), yang membutuhkan strategi 

penggajaran yang mengakui metodologi sains 

dan menyediakan kesempatan untuk 

pembelajaran bermakna. 

4. Belajar berbasis proyek/tugas terstruktur 

(project-based learning) yang membutuhkan 

suatu pengajaran komprehensif di mana 

lingkungan belajar siswa (kelas) di desain 

agar siswa dapat melakukan penyelidikan 

terhadap masalah autentik termasuk 

pendalaman materi suatu pelajaran, dan 

melaksanakan tugas bermakna lainnya. 

Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk 

bekerja secara mandiri dalam mengonstruk 

(membentuk) pembelajarannya, dan 

mengulminasikannya dalam produk nyata. 

5. Belajar berbasis kerja (work-based learning), 

adalah suatu pendekatan pengajaran yang 

memungkinkan siswa menggunakan konteks 

tempat kerja untuk mempelajari materi 

pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana 
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materi tersebut dipergunakan kembali di 

tempat kerja atau sejenisnya, dan berbagai 

aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran 

untuk kepentingan siswa. 

6. Belajar jasa layanan (service learning) yang 

memerlukan penggunaan metodologi 

pengajaran yang mengombinasikan jasa 

layanan masyarakat dengan suatu struktur 

berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa 

layanan tersebut. Jadi, menekankan hubungan 

antara pengalaman jasa layanan dan 

pembelajaran akademis. Dengan kata lain, 

pendekatan ini menyajikan suatu penerapan 

praktis dari pengetahuan baru yang diperlukan 

dan berbagai keterampilan untuk memenuhi 

kebutuhan di dalam masyarakat melalui 

proyek/tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. 

7. Belajar kooperatif (cooperative learning) 

yang memerlukan pendekatan melalui 

pendekatan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar.
14

 

e. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kontekstual 

Sounders menjelaskan bahwa pembe-

lajaran kontekstual difokuskan pada REACT 

(Relating: belajar dalam konteks pengalaman 

hidup; Experiencing: belajar dalam konteks 

pencarian dan penemuan; Applying: belajar 
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ketika pengetahuan diperkenalkan dalam konteks 

penggunaannya; Cooperating: belajar melalui 

konteks komuniksi interpersonal dan saling 

berbagi; Transfering: belajar penggunaan 

pengetahuan dalam suatu konteks atau situasi 

baru.  

Penjelasan masing-masing prinsip 

pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut: 

1. Keterkaitan, relevansi (relating) 

Proses pembelajaran hendaknya ada 

keterkaitan (relevansi) dengan bekal 

pengetahuan (prerequisite knowledge) yang 

telah ada pada diri siswa (relevansi 

antarfaktor internal seperti bekal 

pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, 

dengan faktor eksternal seperti ekspose 

media dan pembelajaran oleh guru dan 

lingkungan luar), dan dengan konteks 

pengalaman dalam kehidupan dunia nyata 

seperti manfaat untuk bekal bekerja di 

kemudian hari. 

2. Pengalaman langsung (experiencing) 

Dalam proses pembelajaran, siswa 

perlu mendapatkan pengalaman langsung 

melalui kegiatan eksplorasi, penemuan 

(discovery), inventori, investigasi, penelitian, 

dan sebagainya. Experiencing dipandang 
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sebagai jantung pembelajaran kontekstual. 

Proses pembelajaran akan berlangsung cepat 

jika siswa diberi kesempatan untuk 

memanipulasi peralatan, memanfaatkan 

sumber belajar, dan melakukan bentuk-

bentuk kegiatan penelitian yang lain secara 

aktif. Untuk mendorong daya tarik dan 

motivasi, sangatlah bermanfaat penggunaan 

strategi pembelajaran dan media seperti 

audio, video, membaca dan menelaah buku 

teks, dan sebagainya. 

3. Aplikasi (applying) 

Menerapkan fakta, konsep, prinsip 

dan prosedur yang dipelajari dalam situasi 

dan konteks yang lain merupakan 

pembelajaran tingkat tinggi, lebih dari 

sekedar hafal. Kemampuan siswa untuk 

menerapkan materi yang telah dipelajari 

untuk diterapkan atau digunakan pada situasi 

lain yang berbeda merupakan penggunaan 

fakta konsep, prinsip atau prosedur atau 

"pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

bentuk menggunakan" 

Kemampuan siswa menerapkan 

konsep dan informasi dalam konteks yang 

bermanfaat juga dapat mendorong siswa 

untuk memikirkan karir dan pekerjaan di 

masa depan yang mereka minati. Dalam 
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pembelajaran kontekstual, penerapan ini 

lebih banyak diarahkan pada dunia kerja. 

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, 

pengenalan dunia kerja ini dilaksanakan 

dengan menggunakan buku teks, video, 

laboratorium, dan bila memungkinkan 

ditindaklanjuti dengan memberikan 

pengalaman langsung melalui kegiatan 

kaeyawisata, praktik kerja lapangan, magang, 

dan sebagainya. 

4. Kerja sama (cooperating) 

Kerja sama dalam konteks saling 

tukar pikiran, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan, komunikasi interaktif 

antarsesama siswa, antarsiswa dengan guru, 

antarsiswa dengan nara sumber, memcahkan 

masalah, dan mengerjakan tugas bersama 

merupakan strategi pembelajaran pokok 

dalam pembelajaran kontekstual. 

Pengalaman bekerja sama tidak hanya 

membantu siswa belajar menguasai materi 

pembelajaran, tetapi juga sekaligus 

memberikan wawasan pada dunia nyata 

bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas akan 

lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-

sama atau kerja sama dalam bentuk tim kerja. 
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5. Alih pengetahuan (transfering) 

Pembelajaran kontekstual menekan-

kan pada kemampuan siswa untuk 

mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. 

Dengan kata lain, pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki tidak 

sekedar untuk dihafal, tetapi dapat digunakan 

atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. 

Kemampuan siswa untuk menerapkan materi 

yang dipelajari untuk memecahkan masalah-

masalah baru merupakan penguasaan strategi 

kognitif atau "pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam bentuk menemukan"
15

 

f. Faktor yang dipertimbangkan dalam 

pembelajaran kontekstual (CTL) 

1) Merencanakan pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan mental (developmentally 

appropiate) peserta didik. 

2) Membentuk kelompok belajar yang saling 

tergantung (interdependent learning 

groups). 

3) Mempertimbangkan keberagaman peserta 

didik (disversity of students). 

4) Menyediakan lingkungan yang mendukung 

pembelajaran mandiri (self regulated 

learning) dengan tiga karakteristik 
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umumnya, yaitu kesadaran berpikir, 

penggunaan strategi, dan motivasi 

berkelanjutan. 

5) Memperhatikan multiintelegensi (multiple 

intelligences). 

6) Menggunakan teknik bertanya (quesioning) 

dalam rangka meningkatkan peserta didik, 

dalam pemecahan masalah dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. 

7) Mengembangkan pemikiran, bahwa peserta 

didik akan belajar lebih bermakna, jika ia 

diberi kesempatan untuk belajar 

menemukan dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan baru 

(contructivism). 

8) Memfasilitasi kegiatan penemuan (inquiry), 

supaya peserta didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan melalui 

penemuannya sendiri. 

9) Mengembangkan rasa ingin tahu (curiusity) 

dikalangan peserta didik melalui pengajuan 

pertanyaan (quesioning). 

10) Menciptakan masyarakat belajar (learning 

community) dengan membangun kerja sama 

di antara peserta didik. 

11) Memodelkan (modelling) sesuatu agar 

peserta didik dapat beridentifikasi dan 

berimitasi dalam rangka memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan baru. 
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12) Mengarahkan peserta didik untuk 

merefleksikan tentang apa yang sudah 

dipelajari. 

13) Menerapkan penilaian autentik (authentic 

assessment).
16

 

2. Hasil Belajar Matematika  

a.  Pengertian Matematika 

Dalam bahasa Yunani kata matematika 

disebut Mathematike yang berarti relacting to 

learning yang berkaitan dengan hubungan 

pengetahuan.Kata Mathematike berhubungan 

dengan kata lainnya yaitu Mathenein atau dalam 

bahasa Perancis les mathematiques yang berarti 

belajar (to learn).
17

 Jadi berdasarkan asal-usulnya 

kata matematika dapat diartikan suatu 

pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses 

belajar. Sehingga matematika merupakan suatu 

pengetahuan. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia 

matematika diartikan sebagai ilmu tentang 

bilangan hubungan antara bilangan dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan. Sedangkan menurut 

Ismail dkk yang dikutip oleh M. Ali dan 

Muhlisrarini matematika adalah ilmu yang 

membahas angka-angka dan perhitungannya, 

membahas masalah-masalah numerik, mengenai 
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 Cucu, Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, 71. 
17

 Didi Haryono, Filsafat Matematika (Bandung: Alfabeta, 2014), 
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kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan 

pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, 

kumpulan sistem, struktur, dan alat.
18

 

Terdapat beberapa definisi matematika 

yaitu: 

1) Matematika adalah cabang pengetahuan 

eksak dan terorganisir. 

2) Matematika adalah ilmu tentang keluasan 

atau pengukuran dan letak. 

3) Matematika adalah ilmu tentang bilangan-

bilangan dan hubungan-hubungannya. 

4) Matematika berkenaan dengan ide-ide, 

struktur-struktur, dan hubungannya yang 

diatur menurut urutan yang logis. 

5) Matematika adalah ilmu tentang logika 

mengenai bentuk, susunan besaran, dan 

konsep-konsep hubungan lainnya yang 

jumlahnya banyak dan terbagi ke dalam tiga 

bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Matematika berasal dari kata mathema 

artinya pengetahuan dan mathanein artinya 

berpikir atau belajar. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia, matematika diartikan ilmu tentang 

bilangan hubungan antara bilangan dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan.
19
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 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi 

Pembelajaran Matematika, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014),  48. 
19

H. M. Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi 

Pembelajaran Matematika, 47-48.  
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a. Fungsi Matematika 

Ada beberapa macam fungsi matematika 

yaitu: 

1) Sebagai suatu struktur 

Banyak dijumpai simbol yang satu 

berkaitan dengan simbol lainnya.Dalam 

amtematika, misalnya konsep matrik 

terdapat baris dan kolom. Keduanya 

dihubungkan satu sama lain. Matematika 

sebagai struktur atau dibentuk dari hasil 

pemikiran manusia seperti ide, proses, dan 

penalaran. 

2) Kumpulan sistem 

Mengandung arti bahwa dalam 

satu formula matematika terdapat 

beberapa sistem didalamnya.Misalnya 

pembicaraan sistem persamaan kuadrat, 

maka ada di dalamnya variabel-variabel, 

faktor-faktor, sistem linier yang menyatu 

dalam persamaan kuadrat tersebut. 

3) Sebagai sistem deduktif 

Kita mengenal pangkal atau 

primitif pada bidang matematika.Ada hal-

hal yang tidak dapat didefinisikan tetapi 

diterima sebagai suatu kebenaran. Sebagai 

contoh yaitu tentang titik, garis, elemen 

atau unsur matematika tidak didefinisikan, 
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akan manjadi konsep yang bersifat 

deduktif. 

4) Ratunya ilmu dan pelayan ilmu 

Matematika dapat melayani ilmu-

ilmu lain karena rumus, aksioma, dan 

model pembuktian yang dipunyainya 

dapat membantu ilmu-ilmu tersebut.Peran 

sebagi ratu ilmu tergantung pada 

bagaimana seseorang dapat mengguna-

kannya.
20

 

b. PengertianPembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu 

proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas 

berfikir siswa yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif, serta dapat 

meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi matematika.
21

 

As'ari mengatakan, syarat anak bisa 

dikatakan mahir matematika memiliki 

beberapa potensi dibawah ini. 

1. Menguasai konsep matematika. 

2. Kelancaran prosedur. Mengetahui dan 

                                                 
20

Ibid., 49-51.  
21

Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 186. 
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memahami soal mana yang memerlukan 

penambahan, pembagian, pengalian, atau 

pengurangan. 

3. Kompeten. 

4. Penalaran yang logis. Menyangkut 

kemampuan menjelaskan secara logika, 

sebab-akibatnya secara sistematis. 

5. Positive disposition. Sikap bahwa 

matematika bermanfaat dalam penerapan 

kehidupannya.
22

 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya 

berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 

13 tahun. Menurut Piaget, mereka berada pada 

fase operasional konkret. Kemampuan yang 

tampak pada fase ini adalah kemampuan 

dalam proses berpikir untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat 

dengan objek yang bersifat konkret. Dari usia 

perkembangan kognitif, siswa SD masih 

terikat dengan objek konkret yang dapat 

ditangkap oleh panca indra. Dalam 

pembelajaran matematika yang abstrak, siswa 

memerlukan alat bantu berupa media, dan alat 

peraga yang dapat memeperjelas apa yang 

akan disampaikan oleh guru sehingga lebih 

cepat memahami dan di mengerti oleh siswa. 

Proses pembelajaran pada fase konkret dapat 

                                                 
 

22
 HAMZAH, B. UNO ,Mengelola kecerdasan dalam ……., 

120. 



35 

 

 

melalui tahapan konkret, semi konkret, semi 

abstrak, dan selanjutnya abstrak.   

Dalam matematika, setiap konsep 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 

tindakannya. Untuk keperluan inilah, maka 

diperlukan adanya pembelajaran melalui 

perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar 

hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal 

ini akan mudah dilupakan.
23

 

c. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemerkatan dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang. Senada dengan hal 

tersebut Syah mengungkapkan bahwa hasil 

belajar ideal meliputi segenap ranah spikologi 

yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar peserta didik. Oleh sebab itu 

hasil belajar dapat diukur dengan indikator 

dan cara evaluasi.
24

 

Hasil belajar atau learning outcome 

menurut Jenkins dan Unwin, adalah 

pernyataan yang menunjukkan tentang apa 
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 Euis Karwati, Manajemen Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014), 
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yang mungkin dikerjakan peserta didik 

sebagai hasil kegiatan belajaranya. Dengan 

demikian hasil belajar adalah sesuatu yang 

dicapai atau diperoleh peserta didik berkat 

adanya usaha atau pikiran yang mana hal 

tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

pengetahuan dan kecakapandasar yang 

terdapat dalam sebagai aspek kehidupan 

sehingga nampak perubahan tingkah laku 

pada diri individu.
25

 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil 

belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah 

melakukan prbuatan belajar, yang umumnya 

meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-

sikap yang baru, yang diharapkan dapat 

tercapai oleh siswa. Untuk memperoleh hasil 

belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian 

yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk 

mengukur tigkat penguasaan siswa. Hasil 

belajar yang dicapai siswa sangat erat 

kaitannya dengan rumus tujan instruksional 

yang direncanakan guru sebelumnya yang 

dikelompokkan kedalam tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik.
26
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d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar 

Beberapa faktor internal yang 

mempengaruhi proses belajar peserta didik 

menurut Anurrahman, diantaranya adalah ciri 

khas atau karakteristik peserta didik, sikap 

terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi 

belajar, mengolah bahan beljaar, menggali 

hasil belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan 

belajar. Adapun faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

antara lain adalah faktor guru, lingkungan 

sosial, faktor guru, kurikulum skeolah, sarana, 

dan prasarana. Lebih lanjut lagi Djali 

menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar bisa 

berasal dari dalam diri orang yang belajar dan 

ada dari luar dirinya. Faktor dari dalam 

dirinya misalnya kesehatan, inteegensi, minat, 

dan motivasi sedangkan faktor dari luar diri  

misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

lingkungan sekitarnya.
27

 

3. Media Geoboard (Papan Berpaku) 

Kata media sendiri berasal dari bahas Latin 

dan merupakan bentuk jamak dari kata Medium 

yang secara harfiah berarti "Perantara" atau 

"Penyalur".Dengan demikian, maka media 

merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 
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penyalur pesan. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual dan verbal.
28

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat 

bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan pengajaran. Dari pengertian di atas, 

dapat dikatakan bahwa substansi dari media 

pembelajaran adalah : 

a. Bentuk saluran, yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan, informasi atau bahan 

pelajaran kepada penerima pesan atau 

pembelajar 

b. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

pembelajar yang dapat merangsang pembelajar 

untuk belajar 

c. Bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang pembelajar untuk belajar 

d. Bentuk-bentuk komunikasi dan metode yang 

dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik 

cetak maupun audio, visual, dan audio-visual
29
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Menurut Van de Henvel-Panhuizen, bila anak 

belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka 

sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak 

dapat mengaplikasikan matematika. Berdasarakan 

pendapat tersebut, pembelajaran matematika di kelas 

hendaknya ditekankan pada keterkaitan antara 

konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak 

sehari-hari. Selain itu, menerapkan kembali konsep 

matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan 

sehari-hari atau pada bidang lain sangat penting 

dilakukan. Hal itulah pembelajaran matematika 

memerlukan media pembelajaran guna mengaitkan 

konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Media sangat berperan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan, termasuk untuk peningkatan 

kualitas pendidikan matematika.Media pendidikan 

dapat dipergunakan untuk membangun pemahaman 

dan penguasaan objek pendidikan.Beberapa media 

pendidikan yang sering dipergunakan dalam 

pembelajaran diantaranya media cetak, elektronik, 

model, dan peta.Dengan menggunakan media, 

konsep dan simbol matematika yang tadinya bersifat 

abstrak menjadi konkret.Sehingga kita dapat 

memberikan pengenalan konsep dan simbol 

matematika sejak dini, disesuaikan dengan taraf 

berpikir anaknya.
30
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Alat peraga matematika yang berbasis 

geometri yang sering digunakan antara lain: bentuk-

bentuk bangun datar, pengubinan, papan berpaku 

(geoboard), cermin datar, pantograf, peraga jumlah 

sudut bangun datar, model permainan  mekano dan 

lain sebagainya. 

Papan berpaku (geoboard) ialah suatu alat 

peraga atau media yang digunakan untuk 

menjelaskan mengenai konsep geometri seperti 

persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, 

segitiga, segilima, segienam, layang-layang dan lain 

sebagainya. Biasanya sebagai alat bantu pengajaran 

matematika di Sekolah Dasar untuk menanamkan 

konsep/pengertian geometri, seperti pengenalan 

bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan 

menentukan/menghitung luas bangun datar.
31

 

Bahan dan alat yang digunakan 

Triplek/papan, gergaji, paku, palu, lem kayu, 

pilok, amplas, mistar, spidol, karet gelang. 

Cara Pembuatan 

1. Kita potong dua buah triplek dengan ukuran 

yang sama. 

2. Tempelkan kedua triplek tersebut dengan 

menggunakan lem kayu. 

3. Sesudah kering lalu amplaspinggiran triplek 

tersebut supaya halus. 
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4. Sesudah diamplas lalu warnai dengan 

menggunakan pilok supaya kelihatan lebih 

menarik. 

5. Sesudah kering kita buat ukuran persegi yang 

kecil dengan ukuran yang sama dengan 

menggunakan mistar dan spidol. 

6. Lalu kita tancapkan paku-paku yang telah 

disediakan tepat disetiap pertemuan garis. 

Petunjuk Kerja 

1. Letakkan papan berpaku di depan kelas, bisa 

digantung atau disandarkan benda lain. Papan 

berpaku dilengkapi sejumlah karet gelang 

dengan warna-warna yang berbeda serta 

dilengkapi pula dengan kertas bertitik atau kertas 

berpetak. 

2. Guru mendemonstrasikan secara klasikal cara 

membentuk bangun datar. 

3. Kemudian masing-masing siswa membentuk 

bangun datar sesuai dengan kreativitas masing-

masing. 

4. Siswa diminta menggambar hasil yang 

diperolehnya pada kertas bertitik atau kertas 

berpetak. 

5. Melalui tanya jawab guru mengenalkan arti 

keliling. 

6. Siswa menentukan keliling setiap bangun datar 

yang ia peroleh sebelumnya. 

7. Melalui tanya jawab guru mengenalkan arti luas 

bangun datar. 

8. Siswa diminta untuk memperkirakan luas bangun 
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datar yang telah dibuatnya baru kemudian guru 

memperkenalkan nama-nama bangun datar yang 

dibuat oleh siswa (segiempat, persegi, persegi 

panjang, jajar genjang, trapesium, trapesium 

sama sisi, belah ketupat, layang-layang, segitiga 

siku-siku, dsb. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Proses pendidikan khususnya di sekolah, 

pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Berhasil tidaknya tujuan pendidikan banyak bergantung 

kepada bagaimana aktivitas belajar yang terlaksana di 

kelas. Aktivitas belajar merupakan proses aktif dimana 

terjadi hubungan saling memengaruhi secara dinamis. 

Saat melakukan observasi peneliti menemukan hal-hal 

sebagai berikut yang terjadi saat proses pembelajaran di 

kelas : 

1. Siswa kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

2. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari 

guru masih rendah. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

masih rendah. 

4. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

masih bersifat konvensional. 

5. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang 

relevan. 

 



43 

 

 

Pembelajaran kontekstual (CTL) adalah konsep 

belajar yang membantu guru menghubungkan antara 

materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks 

yang terbatas sedikit demi sedikit, dan proses 

mengkontruksikan diri, sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah khusunya dalam kegiatan belajar 

sehingga siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran matematika yang pada akhirnya dapat 

memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Selain itu, 

dengan penggunaan media pembelajaran yaitu berupa 

alat peraga pada pembelajaran matematika melalui 

geoboard (papan berpaku) pada pokok bahasan bangun 

datar atau geometri maka diharapkan siswa lebih 

termotivasi untuk belajar dan rasa ingin tau dari siswa 

muncul sehingga proses pembelajaran berlangsung 

secara efektif dan menyenangkan sehingga siswa dapat 

menerima dengan baik materi yang diberikan oleh guru 

dan tujuan dari pembelajaran tercapai yaitu hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan setelah penggunaan 

strategi dan media tersebut. 

Untuk memberikan gambaran tentang variabel di 

dalam penelitian ini peneliti uraikan dalam bentuk 

diagram atau tabel kerangka teori sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Diagram Kerangka berpikir 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan tujuan 

penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

"Jika pembelajaran matematika menerapkan 

strategi pembelajaran kontekstual (CTL) dan juga media 

Geoboard (papan Berpaku) , maka dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Poncol 3 

Magetan pada pokok bahasan geometri." 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas (classroom action research) yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti, guru, dan siswa kelas V SDN 

Poncol 3 Magetan. 

PTK (Classroom Action Research) adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya 

(sekolah) tempat ia mengajar dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis 

pembelajaran. Tujuan PTK  adalah memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan, sehingga meningkatkan mutu hasil 

instruksional, mengembangkan keterampilan guru, 

meningkatkan kualitas  pembelajaran di kelas.
32

 

Menurut Hopkins,  PTK adalah suatu bentuk 

kajian yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh 

pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakannya dalam melaksanakan 

tugas dan memperdalam pemahaman tentang kondisi 

dalam praktik pembelajaran.Sehingga pelaksanaan 
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penelitian tindakan kelas dilakukan membentuk spiral 

yang dimulai dari merasakan adanya masalah dengan 

menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, 

melakukan observasi, mengadakan refleksi, melakukan 

rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya.
33

 

Penelitian tindakan kelas memiliki empat 

tahapan yang dilalui yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observating), dan 

refleksi (reflecting).Empat tahapan ini merupakan unsur 

yang membentuk sebuah siklus. 

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada 

Model Hopkins,
34

 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Proses Siklus Penelitian 
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 Masnur Muslich, Melaksanakan PTK itu Mudah, (Jakarta ; Bumi 

Aksara,2014),8. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai peneliti sekaligus observer ataupencari data 

langsung kelapangan.Sebagai instrumen kunci, 

kehadiran danketerlibatan peneliti di lapangan lebih 

memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran 

dari subjek penelitian.Dengan demikian peneliti dapat 

mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali 

pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak 

sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan 

anggota (member checks). 

 

C. Setting Subjek Penelitian 

1. Setting Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat penelitian ini dilakukan di SDN 

Poncol 3 Magetan, pada siswa kelas V. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap bulan Mei tahun 

pelajaran 2018/2019.Pemilihan SDN Poncol 3 

Magetan sebagai tempat penelitian karena 

penggunaan strategi pembelajaran kontekstual (CTL) 

pada sekolah tersebut belum dilaksanakan dengan 

optimal, selain itu di sekolah tersebut juga belum 

terlihat penggunaan media pembelajaran seperti 

geoboard (papan berpaku).Dengan mempertim-

bangkan estimasi waktu, biaya, kevalidan data 

peneliti maka SDN Poncol 3 Magetan dipilih sebagai 

tempat untuk melakukan penelitian. 
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2. Subyek Penelitian Tindakan Kelas 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SDN Poncol 3, yang berjumlah 15 orang siswa 

terdiri dari 6 orang siswa perempuan dan 9 orang 

siswa laki-laki. 

 

D. Variabel yang diamati 

Variabel Proses  : Meningkatkan proses pembelajaran 

melalui strategi pembelajaran 

kontekstual dan media papan 

berpaku (geoboard). 

Variabel Hasil  : Nilai hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika 

 

E. Data dan Sumber Data 

Ada beberapa data yang hendak di dapatkan 

dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Hasil Belajar Matematika Siswa  

Data utama dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar matematika siswa karena dalam penelitian ini 

merupakan sebuah penelitian tindakan kelas dimana 

variabel hasil yang di dapat yaitu peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

dengan menggunakan sebuah pendekatan strategi 

pembelajaran kontekstual dan media papan berpaku 

(geoboard). 
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2. Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

Data atau informasi juga dapat diperoleh 

melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari 

peristiwa atau aktivitas ini, peneliti bisa mengetahui 

proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti 

karena menyaksikan sendiri secara langsung. Hal ini 

dapat dilihat ketika siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran saat di dalam kelas. 

3. Proses Pembelajaran Guru dalam Kelas 

Data atau informasi mengenai guru juga 

dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap 

peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Peneliti bisa mengetahui 

proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti 

karena menyaksikan sendiri secara langsung. Hal ini 

dapat dilihat ketika guru melakukan kegiatan 

pembelajaran saat di dalam kelas. Dari pengamatan 

ini maka di peroleh data mengenai aktivitas guru 

selama proses pembelajaran dalam penerapan 

strategi pembelajaran kontekstual dan media 

geoboard (papan berpaku). 

Adapun dua sumber data dalam penelitian ini  

yaitusiswa dan guru. 

a. Siswa 

Siswa sebagai sumber data yang meliputi 

hasil belajar matematika siswa kelas V dan 
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aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. Maka disini siswa mempunyai 

pengaruh besar sebagai fokus utama masalah 

penelitian yang akan sangat mempengaruhi hasil 

penelitian. 

b. Guru  

Untuk mendapatkan data mengenai 

penerapan startegi pembelajaran kontekstual dan 

penerapan media papan berpaku guru ikut serta 

di amati saat proses pembelajaran untuk melihat 

sejauh mana guru dapat mengaplikasikan strategi 

pembelajaran kontekstual dan media geoboard 

tersebut. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalampenelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkandata yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah observasi, dan tes. Observasi adalah kegiatan 

pengamatan dan pengambilan data untuk mengetahui 

pengaruh dan tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan 

observasi dilakukan oleh obsever sebagai data 

pendukung yang dilakukan untuk mengamati siswa dan 
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guru saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa.Tes dilakukan pada pertemuan ketigadi setiap 

siklus. 

Mencapai maksud tersebut di atas, peneliti dalam 

hal ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena 

yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Observasi dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai 

aktivitas belajar siswa selama pembelajaran 

berlangsung, serta kondisi kelas selama 

berlangsungnya proses pembelajaran dengan metode 

CTL. Observasi dilakukan oleh peneliti dan guru 

sekaligus bertindak sebagai kolaborator mengamati 

aktivitas dan respon siswa dalam 

pembelajaran.Observasi dilakukan dengan 

instrument lembar observasi yang dilengkapi dengan 

pedoman observasi serta dokumentasi foto.Observasi 

juga dilakukan dengan menggunakan catatan 

lapangan dilakukan dengan tujuan agar segala 

sesuatu yang didengar dan diamati oleh peneliti 

semakin lengkap. 
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2. Observasi Aktivitas  Guru 

Observasi dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data mengenai aktivitas guru 

selama pembelajaran  berlangsung, serta pengkon-

disian kelas selama berlangsungnya proses 

pembelajaran dengan metode CTL dan penggunaan 

media papan berpaku (geoboard). Observasi 

dilakukan oleh peneliti kepada guru dalam 

pembelajaran.Observasi dilakukan dengan 

instrument lembar observasi yang dilengkapi dengan 

pedoman observasi serta dokumentasi foto. 

3. Tes (Evaluasi)  

Tes hasil belajar digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai peningkatan 

kompetensi baik dari pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan siswa dalam proses pembelajaran 

dengan metode CTL. Tes yang diberikan adalah tes 

uraian.Soal tes dibuat oleh peneliti dengan 

pertimbangan dari guru pembimbing. Indikator tes 

berdasarkan materi yang telah dipelajari siswa dalam 

proses pembelajaran. Penilaian dalam tes ini 

berdasarkan pedoman penskoran yang sudah dibuat 

oleh peneliti di mana nilai tertinggi oleh setiap siswa 

adalah 100 dan terendah adalah 0.Dalam penelitian 

ini pengukuran terhadap kemampuan kognitif tidak 

dilakukan secara bebas, tetapi juga disesuaikan 

dengan pokok bahasan dalam kurikulum SD. Untuk 
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itu kisi-kisi instrumen yang dibuat berdasarkan pada 

kurikulum mata pelajaran matematika. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan 

untuk mengukur dan mengumpulkan data agar kegiatan 

penelitian dapat berjalan dengan lancar. pada penelitian 

ini, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat RPP 

untuk memudahkan kegiatan pembelajaran guru di 

dalam kelas dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kontekstual (CTL) dan penggunaan 

media papan berpaku (geoboard). Sehingga dalam 

kegiatan pembelajaran nanti guru mengetahui ke 

arah mana pembelajaran akanyang dilaksanakan 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

2. Lembar observasi siswa 

Dalam melakukan observasi, peneliti 

menggunakan pedoman observasi. Observasi untuk 

menilai proses belajar dapat dilakukan pada saat 

siswamelakukan kegiatan belajar dan mencatat 

gejala dan perilaku yang ditunjukkan oleh setiap 

siswa.  
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3. Lembar observasi guru 

Dalam kegiatan observasi, peneliti juga 

mengobservasi guru saat kegiatan pembelajaran. 

Observasi ini digunakan untuk menilai proses 

pembelajaran yang dilakukan guru saat 

menggunakan strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) sekaligus media papan berpaku (geoboard). 

4. Soal tes  

Soal tes digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana tujuan yang telah ditentukan telah tercapai.Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang 

dibuat oleh peneliti yaitu berupa tes tertulis.Soal 

tesdibuat oleh peneliti dengan pertimbangan dari 

guru pembimbing. Indikator tes berdasarkan materi 

yang telah dipelajari siswa dalam proses 

pembelajaran. Selain soal tes, tentunya juga 

sekaligus dengan rubrik penskoran untuk 

memudahkan dalam menganalisis hasil belajar 

siswa. 

5. Lembar Validasi 

Validasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk memvalidasi instrumen yang dibuat oleh 

peneliti.Peneliti menggunakan validator ahli yaitu 

Bapak Sofwan Hadi M.Si dosen Matematika IAIN 

Ponorogo. 
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H. Analisis Data 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar 

siswa.Analisis data dalam penelitian ini termasuk dalam 

teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu reduksi data, tahap 

mendeskripsikan data, dan membuat simpulan 

berdasarkan deskripsi data.Salah satu teknik untuk 

menjamin keakuratan informasi, data bisa dianalisis 

dengan menggunakan triangulasi, yakni suatu cara untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan 

menggunakan berbagai metode agar informasi itu dapat 

dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah 

mengambil keputusan. Data yang telah dianalisis dapat 

disajikan agar mudah dipahami dan mudah dibaca 

melalui tabel dan bermacam-macam bagan atau grafik 

batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. 

Analisis data dilaksanakan setiap kali pemberian 

tindakan berakhir. Hasil dari analisis ini digunakan 

sebagai acuan perbaikan kegiatan pembelajaran pada 

siklus berikutnya.  

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau 

persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar 

mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap 

akhir siklus. Jika hasil dari tes tersebut sudah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka 
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pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil dan 

dapat dilanjutkan. Berikut ini diuraikan secara ringkas 

teknik analisis pengolahan data: 

1. Analisis hasil tes  

Analisis hasil tes dilakukan dengan cara 

menentukan skor pada setiap indikator pemahaman 

konsep siswa dengan kriteria penskoran dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
 

Tingkat Penguasaan = jumlah jawaban benar × 100%. 

    Jumlah soal 

Arti tingkat penguasaan yang dicapai adalah: 

90% - 100% = Baik Sekali 80%-89% = Baik 

70% -79% = Cukup  <70% = Kurang 

Apabila tingkat penguasaan konsep materi 

mencapai 80% maka dapat dilanjutkan ke materi 

berikutnya. Untuk menghitung rata-rata hasil belajar 

peserta didik digunakan rumus :
35

 

X = ∑X 

     N 

Keterangan : 

X  =nilai rata-rata siswa 

∑X = jumlah seluruh nilai 

N    = Banyaknya siswa.  

                                                 
35

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, 

(Jakarta, Bumi Aksara, 2007),71. 
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Ketuntasan belajar secara klasikal tercapai 

jika 85% dari seluruh peserta didik dalam kelas 

tersebut telah mencapai nilai 70. Untuk menghitung 

pesentase ketuntasan klasikal digunakan rumus 

sebagai berikut:
36

 

P =  S  x 100% 

N 

Keterangan : 

P = presentase ketuntasan 

S = jumlah peserta didik yang tuntas 

N = jumlah seluruh peserta didik yang mengikuti tes 

2. Analisis Aktivitas Siswa 

Data dari hasil observasi digunakan untuk 

mengetahui tingkat aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Sehingga akan memberikan gambaran 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

menggunakan model strategi pembelajaran 

kontekstual.  Observasi dilakukan dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Agar peneliti mengetahui 

adanya peningkatan aktivitas siswa, maka peneliti 

akan menganalisa data observasi tersebut dengan 

cara menentukan skor pada setiap aspek dengan 

kriteria penskoran yang telah ditetapkan.  

                                                 
36

Zainal Aqib, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: CV 

Yrama Widya, 2009), 41. 
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Setelah data terkumpul melalui observasi, 

data tersebut diolah dengan menggunakan rumus 

persentase 

P =  F  x 100% 

 N 

Keterangan: 

P =  Angka Persentase aktivitas siswa 

F =  Frekuensi aktivitas siswa 

N = Jumlah indicator 

 
Tabel 3.1 

Kriteria Aktivitas siswa selama Pembelajaran
37

 

Interval skor Kategori 

85 % ≤ P  100 % Sangat Baik 

70 %  P < 85 % Baik 

55 %  P  70 % Cukup 

P  55% Kurang 

Aktivitas siswa dikatakan meningkat bila ada 

peningkatan persentase rata-rata aktivitas siswa pada 

setiap siklusnya. Data aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung diperoleh dengan 

cara mengamati aktivitas siswa berdasarkan lembar 

observasi.  

 

 

                                                 
37

Kunandar.Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta 

Didik Berdasarkan Kurikulum 2013, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 78 
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3. Analisis  Observasi Guru 

Untuk menghitung lembar observasi 

digunakan rumus 
38

 

 

Nilai = 
maksimalskor 

pengamatan hasil Total
x 100 % 

     

Keterangan;   

80% - 100%  = Sangat Baik  66% - 79%  = Baik   

56% - 65%  = Cukup   40% - 55%  = Kurang 

Kemampuan Guru dalam mengelola KBM 

dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan 

prosentase rata-rata kemampuan guru dalam 

mengelola KBM. 

4. Lembar  validasi  

Analisis Validasi Instrumen Analisis hasil 

validasi instrumen dilakukan dengan cara 

menentukan skor validitas dengan menggunakan 

rumus : 

 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎s  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ × 100%. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 

Hasil validitas yang telah diketahui 

persentasenya dapat dicocokkan dengan kriteria 

validitas seperti yang disajikan pada Tabel berikut : 

                                                 
 

38
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2004),43 
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Tabel 3.2 

 Kriteria Validitas Instrumen
39

 
Interval Skor Kategori Kriteria 

85 % - 100 % Sangat Baik Sangat Valid 

70 %  - 85 % Baik Valid 

55 %  - 70 % Cukup Cukup Valid 

< 55% Kurang Kurang Valid 

 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar matematika siswa kelas V yang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 

nilai >75 mencapai 75% dari seluruh siswa dalam kelas 

tersebut. 

 

J. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 

dari 3 siklus.Dimana dalam tiap siklus melakukan tiga 

kali pertemuan yaitu dua kali pertemuan kegiatan 

pembelajaran dan satu kali untuk kegiatan tes 

(evaluasi).Dalam setiap siklus atau putaran PTK 

dilakukan empat kegiatan pokok, yakni perencanaan 

PTK, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009),80. 
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1. Perencanaan  

Perencanaan dalam setiap siklus disusun 

perencanaan pembelajaran untuk perbaikan 

pembelajaran. Dengan demikian dalam perencanaan 

bukan hanya berisi tentang tujuan atau kompetensi 

yang harus dicapai akan tetapi juga harus lebih 

ditonjolkan perlakuan khususnya oleh guru dalam 

proses pembelajaran, ini berarti perencanaan yang 

disusun harus dijadikan pedoman seutuhnya dalam 

proses pembelajaran. Ada dua jenis perencanaan 

yang dapat disusun oleh peneliti, yakni perencanaan 

awal dan perencanaan lanjutan.Perencanaan awal 

diturunkan dari berbagai asumsi perbaikan hasil dari 

kajian studi pendahuluan, sedangkan perencanaan 

lanjutan disusun berdasarkan hasil refleksi setelah 

peneliti mempelajari berbagai kelemahan yang harus 

diperbaiki.
40

 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang 

dilaksanakan guru berdasarkan perencanaan yang 

telah disusun.Pelaksanaan tindakan yang dilakukan 

guru adalah perlakuan yang dilaksanakan yang 

diarahkan sesuai dengan perencanaan.Tindakan 

adalah perlakuan yang dilaksanakan oleh guru sesuai 

dengan fokus masalah.Tindakan inilah yang menjadi 

inti dari PTK, sebagai upaya meningkatkan kinerja 

                                                 
 

40
 Wina, Sanjaya, PENELITIAN TINDAKAN KELAS, (Jakarta : 

KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009), 79. 
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guru untuk menyelesaikan masalah. Tindakan 

dilakukan dalam program pembelajaran apa adanya. 

Artinya, tindakan itu tidak direkayasa untuk 

kepentingan penelitian, akan tetapi dilaksanakan 

sesuai dengan program pembelajaran keseharian. Hal 

ini penting untuk dipahami, karena PTK tidak 

berangkat dari keingintahuan peneliti akan tetapi 

berangkat dari kebutuhan guru untuk meningkatkan 

kinerja.  

3. Pengamatan  

Pengamatan atau observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan 

tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan 

informasi, observer dapat mencatat berbagai 

kelemahan dan kekuatan yang dilakukan guru dalam 

melaksanakan tindakan, sehingga hasilnya dapat 

dijadikan masukan ketika guru melakukan refleksi 

untuk penyusunan rencana ulang memasuki putaran 

atau siklus berikutnya. 

4. Refleksi  

Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai 

kekurangan yang dilaksanakan oleh guru selama 

tindakan.Refleksi dilakukan dengan melakukan 

diskusi dengan observer yang biasanya dilakukan 

oleh teman sejawat.Dari hasil refleksi, guru dapat 

mencatat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan 
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rencana ulang.
41

 

Model Penelitian Tindakan Kelas yang 

dikembangkan Hopkins, ada beberapa kegiatan atau 

langkah yang dilakukan sesudah suatu siklus selesai 

diimplementasikan, khususnya sesudah adanya 

refleksi, kemudian diikuti dengan adanya 

perencanaan ulang (replanning) atau revisi terhadap 

implementasi siklus sebelumnya.Selanjutnya, 

berdasarkan perencanaan ulang (replanning) tersebut 

dilaksanakan dalam siklus tersendiri.Demikian untuk 

seterusnya, satu siklus diikuti dengan siklus 

berikutnya.Sehingga Penelitian Tindakan Kelas yang 

dikembangkan Hopkins dapat dilakukan dengan 

beberapa kali siklus. Pada kegiatan  refleksi, peneliti 

mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil 

atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria.  

Adapun penjelasan dari kegiatan setiap siklus 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Siklus I diawali dengan tindakan-tindakan, 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi. 

a. Perencanaan  

Perencanaan siklus I difokuskan untuk 

mengatasi masalah yang ditemukan pada saat 

observasi pra tindakan. Bertolak dari masalah-

                                                 
41

Ibid, 80. 
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masalah yang di peroleh saat observasi pra 

tindakan, maka peneliti membuat rencana 

tindakan sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam KBM dengan menyusun 

RPP yang berbasis strategi pembelajaran 

kontekstual dan penggunaan media papan 

berpaku(geoboard). 

2) Mengembangkan format evaluasi dengan 

membuat soal tes sekaligus rubrik 

penskoran. 

3) Mengembangkan format observasi 

pembelajaran dengan membuat lembar 

pedoman observasi untuk guru dan siswa. 

4) Membuat lembar validasi dari setiap 

instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan siklus I 

dilakukandengan menerapkan tindakan yang 

mengacu pada skenario rencana tindakan atau 

dengan melaksanakan apa yang sudah di susun 

di RPP. Adapun pelaksanaan pada siklus I 

yang mengacu pada RPP diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan segala sesuatu agar suasana 

kelas siap 

2) Memberikan apersepsi dan motivasi di 

64 



65 

 

 

awal pembelajaran melalui serangkaian 

pertanyaan tentang materi geometri yang 

telah diketahui oleh siswa. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan yang dimiliki siswa dan agar 

siswa bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

3) Menjelaskan materi tentang bangun 

geometri dengan cara memperagakan 

melalui media yang telah dipersiapkan 

sebelumnya yaitu papan berpaku 

(geoboard). 

4) Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami untuk menumbuhkan motivasi 

siswa dan dilanjutkan diskusi. 

5) Memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari 

materi. 

6) Mengkondisikan kelas dengan membagi 

kelompok untuk mengerjakan lembar kerja 

siswa. 

7) Tingkat pemahaman siswa diukur dengan 

pemberian evaluasi tes. Guru memberikan 

penguatan dan bantuan yang diperlukan 

siswa.  

8) Di akhir pertemuan siswa membuat 

rangkuman dengan bimbingan guru. 

Diadakan refleksi di akhir pembelajaran 

dengan cara memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk memikirkan dan 

mengingat apa yang baru saja dilakukan 

atau dipelajari. 

9) Guru memberikan penilaian secara objektif 

kepada siswa. 

10) Melakukan pengamatan atau observasi. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan dengan memakai 

format observasi tentang situasi kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas yang meliputi 

observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru. 

d. Refleksi  

Refleksi adalah mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari 

tindakan.Pada tahap ini yang dilakukan yaitu 

menganalisis pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah 

dianalisis akan terihat permasalahan atau 

muncul pemikiran baru yang memerlukan 

tindakan baru, sehingga perlu peencanaan 

ulang atau tindakan ulang. Hasil refleksi ini 

akan digunakan sebagai perbaikan dalam 

perencanaan siklus II. 

Setelah selesai melaksanakan penelitian 

pada siklus I, guru dan peneliti melakukan 

refleksi berdasarkan permasalahan-

permasalahan yang di dapatkan kemudian di 

data dan dicari solusi yang bisa digunakan 
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untuk mengatasi permasalahan 

tersebut.Penelitian tindakan kelas ini berhasil 

apabila memenuhi syarat yaitu : 

Sebagian besar (75% dari siswa) 

mampu memperoleh hasil belajar diatas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

2. Siklus II 

Seperti halnya siklus pertama, siklus 

kedua pun terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

a. Perencanaan  

Rencana pembelajaran siklus II 

difokuskan untuk mengatasi kelemahan atau 

kekurangan dari hasil refleksi yang ditemukan 

pada siklus I. 

Bertitik tolak dari masalah-masalah 

yang mungkin timbul dari siklus I, maka guru 

dan peneliti membuat rencana tindakan pada 

siklus II sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam KBM dengan menyusun 

RPP yang berbasis strategi pembelajaran 

kontekstual dan penggunaan media papan 

berpaku(geoboard). 

2) Mengembangkan format evaluasi dengan 

membuat soal tes sekaligus rubrik 

penskoran. 
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3) Mengembangkan format observasi 

pembelajaran dengan membuat lembar 

pedoman observasi untuk guru dan siswa. 

4) Membuat lembar validasi dari setiap 

instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus II dilakukan untuk 

mengatasi masalah yang sudah dijabarkan pada 

perencanaan tindakan.Siklus dua merupakan 

pembelajaran yang masih tentang materi 

geometri menggunakan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) melalui media pembelajaran 

geoboard (papan berpaku). 

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengambil 

aktivitas siswa dan aktivitas guru selama 

proses pembelajaran. Hasil pengamatan 

keaktifan siswa dan guru selama proses 

pembelajaran siklus II berlangsung. 

d. Refleksi  

Peneliti melakukan refleksi terhadap 

pelaksanaan siklus kedua dan menyusun 

rencana (planning) untuk siklus ketiga. 

3. Siklus III 

Siklus ketiga merupakan putaran ketiga dari 

penerapan starategi pembelajaran kontekstual 
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(CTL) dan media papan berpaku (geoboard) 

dengan tahapan yang sama seperti pada siklus 

pertama dan siklus kedua. Siklus III merupakan 

tindakan perbaikan dari siklus II yang masih 

belum berhasil. Hal ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

a. Perencanaan 

Peneliti membuat rencana tindakan 

pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus kedua. 

b. Pelaksanaan 

Guru melaksanakan pembelajaran 

dengan startegi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan penerapan media papan berpaku 

(geoboard) berdasarkan rencana pembelajaran 

hasil refleksi pada siklus kedua. 

c. Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap 

aktivitas pembelajaran kontekstual dan 

penerapan media papan berpaku yang meliputi 

observasi terhadap siswa dan guru. 

d. Refleksi  

Peneliti melakukan refleksi terhadap 

pelaksanaan siklis III dan menganalisis untuk 

serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan 

startegi pembelajaran kontekstual (CTL) dan 

media papan berpaku (geoboard) dalam 
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peningkatan hasil belajar Matematika siswa 

kelas V di SDN Poncol 3 Magetan. 

 

K. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan 

dalam rangka penerapan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) dan penggunaan media geoboard 

(papan berpaku) kelas V semester genap SDN Poncol 3 

Magetan tahun pelajaran 2018/2019, yang mempunyai 

siswa sejumlah 15 anak. Adapun jadwal pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas setiap siklus dapat dilihat dari 

tabel berikut:  

Tabel 3.3 

Jadwal pelaksanaan PTK 

No Jadwal Pelaksanaan Keterangan 

1. Tanggal 14,15 Mei 2019 Siklus I 

2. Tanggal 16,17,18 Mei 2019 Siklus II 

3. Tanggal 20,21,22 Mei 2019 Siklus III 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mengambil setting 

lokasi di SDN Poncol 3 Magetan tepatnya di RT 12 RW 

05 Kelurahan Poncol Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan Provinsi Jawa Timur. 

1. Sejarah Singkat Sekolah/ Madrasah 

Sekolah Dasar Negeri Poncol 3 Magetan 

merupakan lembaga pendidikan yang berdiri pada 

tanggal 31 Desember 1979. Sekolah ini merupakan 

salah satu Sekolah Negeri yang ada di Kelurahan 

Poncol Kabupaten Magetan. Pada awal berdirinya 

sekolah ini bernama sekolah Impres atau Sekolah 

Desa. 

Pada awal pendiriannya sekolah ini hanya 

memiliki 3 kelas sampai tahun 1982, hingga pada 

akhirnya dibuka kelas baru yaitu kelas 4, 5, dan 

kelas 6. Pada tahun 1985 nama SD Impres berubah 

nama menjadi SDN Poncol 3 Magetan karena di 

kelurahan tersebut sudah ada 2 Sekolah Dasar 

Negeri yaitu SDN Poncol 1 Magetan dan SDN 

Poncol 3 Magetan. SDN Poncol 3 Magetan 

menempati tanah milik desa dan sekarang telah 

menjadi tanah milik sekolah yang luasnya 3500 m. 
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Sekolah ini juga sudah melaksanakan 

akreditasi yaitu pada tahun 2006 berdasarkan hasil 

penellitian Badan Akreditasi Nasional Sekolah 

(BAN), pada SD Negeri Poncol 3 mendapat nilai 

akreditasi B, dengan Nomor Statistik:101051005024, 

NIS:101590, NPSN:20509151.  

Dengan melihat hasil akreditasi sekolah 

seperti itu, maka warga masyarakat sangat antusias 

untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SDN Poncol 

3 Magetan. Sekolah Dasar Negeri Poncol 3 Magetan 

juga mendapat berbagai prestasi akademik maupun 

non-akademik yang diraih dengan mendapat 

berbagai tropi penghargaan. 

 

2. Letak Geografis SDN Poncol 3 Magetan 

 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Poncol 3 

Magetan merupakan salah satu sekolah formal yang 

terletak di RT 12 RW 05 Dusun Wonosari Desa 

Poncol Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri 

Jawa Tengah. Bangunan SDN Poncol 3 Magetan 

merupakan milik sendiri dengan luas tanah 3500m. 

Adapun dengan garis lintang/garis bujur yaitu : -

7,7306000/111,2552000 dan dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara : berbatasan dengan MI Darul 

Ulum Poncol Magetan dan SDN Poncol 2 

Magetan dengan jarak kurang dari 300m. 

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan SDN Poncol 

1 Magetan dengan jarak kurang dari 50 m. 

c. Sebelah Timur : berbatasan langsung dengan 

wilayah Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 

dengan jarak kurang lebih 2 km. 

d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya 

Parang Poncol dan juga Waduk Gonggang 

 

3. Visi SDN Poncol 3 Magetan 

Visi SDN Poncol 3 Magetan adalah "Terwujudnya 

insan yang cerdas, terampil, berwawasan luas, 

berprestasi berdasarkan Iptek dan Imtaq". 

 

4. Misi SDN Poncol 3 Magetan 

Adapun misi dari SDN Poncol 3 Magetan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam 

Iptek dan Imtaq cerdas, terampil, berakhlak 

mulia dan berbudi pekerti luhur. 

b. Mewujudkan siswa yang disiplin, kreatif, tekun, 

rajin, percaya diri dan penuh semangat. 

c. Membekali siswa agar dapat mandiri di masa 

depan . 

d. Melaksanakan pembelajaran yang bernuansa 

PAKEM. 
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e. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga 

sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya. 

 

5. Tujuan Pendidikan SDN Poncol 3 Magetan 

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan 

pendidikan  yang ingin dicapai oleh SDN Poncol 3 

Magetan adalah : 

a. Mengembangkan seleksi penerimaan siswa baru. 

b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik sesuai 

dengan tuntutan program pembelajaran yang 

bermutu. 

c. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan 

program guna mendukung proses dan hasil 

belajar siswa. 

d. Menjalin kerjasama dengan lembaga/institusi 

terkait, masyarakat dan demi usaha dalam rangka 

pengembangan program pendidikan. 

e. Proses belajar mengajar yang mengarah pada 

program pembelajaran berbasis kompetensi. 

f. Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler 

yang berorientasi pada iptek dan imtaq yang 

berdasarkan pada visi dan misi sekolah. 

g. Mengintegrasikan pendidikan berkarakter, 

adiwiyata, dan membangun budaya lokal dalam 

pembelajaran dengan kurikulum. 
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6. Struktur Organisasi 

SDN Poncol 3 Magetan merupakan lembaga 

formal untuk itu, struktur organisasi sangat penting 

keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab 

masing-masing guru sehingga program kerja yang 

disusun untuk mencapai tujuan yang dirumuskan 

dapat terlaksana dengan baik. Adapun struktur 

organisasi SDN Poncol 3 Magetan dapat dilihat pada 

lampiran.  

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

Penelitian Tindakan Kelas ini mengambil setting 

di SDN Poncol 3 Magetan di kelas V. Dalam kegiatan 

ini bertujuan untuk memperbaiki dan memecahkan 

masalah yang ditemukan ketika observasi awal dimana 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

tentang bangun datar nilainya masih rendah dan masih 

banyak yang belum memenuhi KKM yaitu 40% dari 

keseluruhan siswa atau 6 siswa belum tuntas dari jumlah 

siswa 15 anak. 

Sehingga untuk memecahkan masalah diatas, 

maka diadakannya tindakan siklus dengan menerapkan 

strategi kontekstual dan penggunaan media papan 

berpaku (geoboard) dalam pembelajaran Matematika 

tentang bangun datar. Dalam pelaksanaan PTK ini 

mengambil 3 siklus dimana setiap siklus mengadakan 3 

kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan materi dan satu 
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kali pertemuan untuk tes. Alur PTK yang setiap siklus  

meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Adapun perincian dari tiga siklus tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan 

awal penelitian dengan menerapkan pendekatan 

kontekstual sekaligus penggunaan media papan 

berpaku (geoboard) dalam pembelajaran Matematika 

kelas V di SDN Poncol 3 Magetan.   

a. Perencanaan (Planning) 

Rencana pembelajaran siklus I difokuskan 

untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada 

saat observasi pra tindakan. Pada tahap observasi 

pra tindakan ditemukan bahwa (1) hasil belajar 

matematika siswa masih belum rendah (2)siswa 

cenderung pasif sehingga siswa terkesan hanya 

mendapatkan pengetahuan saja atau lebih bersifat 

kognitif, (3) dominasi guru dalam proses belajar 

mengajar menyebabkan sedikitnya keterlibatan 

siswa, (4) Pembelajaran Konvensional mengarah 

pada terselesainya suatu materi tanpa 

memperhatikan partisipasi dari peserta didik. 

Bertitik tolak dari masalah-masalah tersebut 

diatas, maka guru dan peneliti membuat rencana 

tindakan sebagai berikut : 

76 



77 

 

 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun deskripsi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK untuk 2 kali 

pertemuan, yang mencakup kegiatan awal, inti 

dan akhir dengan berbasis pendekatan 

kontekstual. 

2) Menyiapkan sumber/bahan/alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi berupa soal tes di pertemuan 

ketiga. 

4) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpul data yaitu instrumen lembar 

observasi siswa dan observasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 14 Mei dan pertemuan kedua 

sekaligus ketiga untuk tes pada tanggal 15 Mei  

masing-masing selama 2 jam pelajaran atau 2 x 35 

menit. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media 

papan berpaku (geoboard). 

b.  Tindakan (Acting) 

Setelah melaksanakan tahap perencanaan 

selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya 

yaitu tahap pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan 
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siklus I dilaksanakan selama 3 kali pertemuan 

yaitu 2 kali pertemuan kegiatan pembelajaran dan 

satu kali untuk tes. Pada prinsipnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual pada siklus I adalah sama dalam 

langkah-langkah pembelajarannya, yang 

memebedakan dari pelaksanaan tiap pertemuan 

adalah materi yang disampaikan anatara lain: 

pertemuan pertama tentang bangun datar segitiga 

yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 

pada jam pelajaran pertama (07.00-08.20), 

pertemuan kedua tentang bangun datar persegi 

dan persegi panjang yang dilaksanakan pada hari 

Rabu 15 Mei 2019 pada jam pelajaran pertama 

(07.00-08.20) dan pertemuan ketiga di hari yang 

sama namun dilaksanakan setelah jam istirahat 

yaitu jam (09.30-10.30). 

Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas 

pada siklus I ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

Pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal 

yang dilakukan selama 10 menit yang 

bertujuan untuk mengkondisikan siswa 

maupun kelas supaya dalam kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Deskripsi rincian pada kegiatan 

ini yaitu dengan guru mengucapkan salam dan 

mengajak berdoa siswa sebelum memulai 
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pelajaran, guru mengecek kehadiran siswa 

dengan mengabsen. Kemudian  guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi hari ini seperti yang 

ada pada  kutipan percakaan berikut ini:  

Guru  :  "Siapa yang tau apa bentuk dari 

roda sepeda,   gunung, dan 

kotak pensil kalian?" 

Siswa  :  "Roda bentuknya lingkaran bu, 

kalau gunung lancip atasnya 

seperti segitiga, bentuknya buku 

dan kotak pensil saya kotak bu, 

dsb" 

Guru  : "Apa ciri-ciri benda tersebut?" 

Siswa A  :  " Ciri-ciri itu apa bu?" 

Siswa B  :  " Sisinya ada tiga bu kalau 

segitiga" 

Siswa C  :  " Belum tau bu" 

Guru  : " Ada yang sudah bisa membuat 

bentuk benda tersebut ?" 

Beberapa siswa menjawab: "Sudah bisa bu" 

Guru  :  "Ya anak-anak hari ini kita akan 

belajar mengenai bangun datar 

segitiga (pertemuan pertama) 

dan persegi dan persegi panjang 

(pertemuan kedua), kita akan 

belajar apa itu segitiga, macam-

macamnya apa saja, ciri-ciri dan 

sifat-sifatnya apa saja. Apa 
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kalian sudah siap menerima 

pelajaran hari ini? 

Siswa menjawab dengan lantang : 

"Siap bu" 

2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi  

Dari 15 siswa di kelas V kemudian 

guru meminta siswa untuk membentuk 

kelompok belajar yang terdiri dari 5 siswa, 

sehingga membentuk 3 kelompok. Adapun 

anggota masing-masing kelompok tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

 

Setelah semua siswa mendapat 

kelompok, kemudian guru meminta siswa 

untuk duduk sesuai kelompoknya dan guru 

menunjukkan gambar-gambar bangun 

datar yang telah di siapkan dan kemudian 

siswa diminta untuk mengamati gambar 

segitiga (pertemuan pertama) dan persegi 

dan persegi panjang (pertemuan kedua) . 

Kel. 1 : 

- Intan  

- Aulia 

- Decha 

- Jefri 

- Kristian  

 

Kel. 3 : 

- Rangga  

- Dimas  

- Diva  

- Alif   

- Tiwi  

 

Kel. 2 : 

- Sihan  

- Zeellyn  

- Febri  

- Rendi  

- Aviv  
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kemudian guru meminta siswa untuk 

menyebutkan bentuk-bentuk benda yang 

menyerupai bangun datar tersebut. 

Sehingga terjadi percakapan anatara guru 

dengan siswa sebagai berikut: 

Guru  :  "Sudah tau bagaimana 

bentuknya segitiga kan! 

Sekarang apa saja benda 

benda yang sering kalian 

jumpai yang bentuknya 

seperti segitiga, ayo siapa 

yang bisa coba sebutkan ? 

Rangga  :  "Gunung bu" 

Diva  :  "Kukusan bu" 

Siva  :  "Penggaris saya ada yang 

bentuknya segitiga bu" 

Guru  :  "Ayo apalagi yang bisa 

menyebutkan angkat tangan" 

Beberapa siswa menjawab sesuai dengan 

pemahaman masing-masing. 

b) Elaborasi  

Pertemuan pertama 

Guru kemudian membagikan LKS 

yang sudah dipersiapkan dan  menjelaskan 

cara mengerjakannya secara detail. Disini 

sesuai langkah-langkah yang ada di LKS 

siswa mengamati gambar sebuah atap 

rumah yang berbentuk segitiga kemudian 
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menggambar segitiga dengan berbagai 

ukuran sesuai dengan langkah-langkah 

yang ada di LKS. Selanjutnya siswa 

mengidentifikasi sifat-sifat segitiga 

bersama dengan kelompoknya 

 
Gambar 4.1  

Siswa berdiskusi mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar 

Setelah siswa selesai menentukan 

sifat segitiga secara diskusi kelompok, 

kemudian mengisikan data hasil 

pengamatan pada tabel yang di sediakan di 

LKS. Siswa bersama dengan guru sharing 

tentang hasil pengamatan mereka. Siswa 

bersama kelompoknya berlatih 

menyelesaikan masalah berupa soal cerita 

berbasis masalah tentang segitiga yang ada 

di LKS sampai selesai. Dalam kegiatan ini 

guru mendampingi siswa untuk membantu 

siswa atau kelompok yang mengalami  

kesulitan dalam menyelesaikan LKS. 
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Pertemuan kedua 

Guru kemudian membagikan LKS 

yang sudah dipersiapkan dan  menjelaskan 

cara mengerjakannya secara detail. Disini 

sesuai langkah-langkah yang ada di LKS 

siswa mengamati gambar beberapa benda 

yang berbentuk persegi maupun persegi 

panjang, kemudian menggambar segitiga 

dengan berbagai ukuran sesuai dengan 

langkah-langkah yang ada di LKS. 

Selanjutnya seperti pada pertemuan 

pertama kemarin siswa mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi dan persegi panjang 

bersama dengan kelompoknya dan 

mengisikan pada lembar LKS yang sudah 

di sediakan guru sebelumnya. Siswa 

bersama dengan guru sharing tentang hasil 

pengamatan mereka 

 
Gambar 4.2 

Siswa menyelesaikan tugas LKS dengan 

bimbingan guru 
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Kemudian sesuai langkah 

selanjutnya pada LKS siswa bersama 

kelompoknya berlatih menyelesaikan 

masalah berupa soal cerita berbasis 

masalah tentang bangun datar persegi dan 

persegi panjang. 

c) Konfirmasi  

Dalam tahap ini kegiatan siswa dan 

guru adalah menyimpulkan hasil diskusi 

dan penemuan tentang sifat-sifat bangun 

datar (pertemuan pertama tentang segitiga 

dan pertemuan kedua tentang persegi dan 

persegi panjang). Guru meminta siswa 

secara bergantian perwakilan kelompok 

maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dari setiap 

kelompok masing-masing 

 
Gambar 4.3 

Siswa maju presentasi hasil diskusi kelompok 

 

84 



85 

 

 

Dalam kegiatan ini siswa 

menanggapi hasil kerja kelompok lain, 

dengan memberikan pertanyaan, saran dan 

kritik sesuai materi. Saat presentasi guru 

juga memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mencoba membuat bentuk bangun 

datar segitiga, persegi dan persegi panjang 

pada media papan berpaku  secara 

bergantian yang sebelumnya sudah 

dipersiapkan dan dijelaskan cara 

menggunakannya dan kemudian siswa 

bersama-sama guru membahas hasil dari 

diskusi masing-masing kelompok. 

 
Gambar 4.4 

Guru membimbing siswa untuk membahas 

hasil diskusi bersama 

 

3) Kegiatan Akhir/Penutup 

Pada kegiatan akhir guru merefleksikan 

bersama-sama baik dari hasil kelompok, hasil 

evaluasi, hasil karya siswa, LKS maupun 

kekurangan dan kelebihan dalam proses 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yaitu 

dengan memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa untuk bertanya materi yang 

belum dipahami 

 
Gambar 4.5 

Beberapa siswa mengangkat tangan untuk 

bertanya 

Setelah semua pertanyaan dari siswa di 

jawab oleh guru dan memastikan bahwa siswa 

sudah paham semua, kemudian guru bersama 

siswa menyimpulkan pelajaran hari ini. Guru 

memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

selalu semangat belajar dan terakhir guru 

menutup pembelajaran dengan membaca doa 

dan salam penutup 

c. Observasi (Observing) 

Observasi yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memantau proses pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil belajar serta dampak 

perbaikan yang direncanakan sebagai tindakan 

perbaikan. Proses dan dampak yang diamati 

diinterpretasikan selanjutnya digunakan untuk 

menata kembali langkah-langkah perbaikan. 
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Observasi yang dilakukan yaitu 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung selama siklus I yang meliputi 2 kali 

pertemuan tentang materi (pertemuan pertama 

tentang materi segitiga, pertemuan kedua tentang 

materi bangun persegi dan persegi panjang) yang 

berbeda tetapi masih menerapkan pendekatan 

kontekstual sekaligus penggunaan media papan 

berpaku (geoboard). Serta pengamatan terhadap 

hasil belajar siswa setelah melakukan tes siklus I 

yang akan dibandingkan dengan tes kemampuan 

awal siswa sebelum dilakukan tindakan sehingga 

dapat melihat perubahan sebelum diadakannya 

tindakan dan setelah menerapkan pendekatan 

kontekstual dan penggunaan media papan berpaku 

(geoboard). 

Hasil observasi di dapat dari data non tes 

dan tes. Non tes dilakukan berupa hasil observasi 

kegiatan guru dan siswa selama proses 

pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua. 

Sedangkan data tes berupa hasil evaluasi tertulis 

pada pertemuan ketiga pada akhir siklus I. Hasil 

observasi dapat dilakukan dengan mengamati data 

sebagai berikut: 

1) Lembar observasi aktivitas siswa 

Pengambilan data observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui dan melihat 

respon perilaku siswa dalam menerima atau 
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mengikuti proses pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL). 

Adapun objek sasaran observasi 

tersebut ada 8 aspek yang diamati yaitu (a) 

kehadiran siswa, (b) keaktifan siswa dalam 

bertanya, (c) keberanian dalam mengemukakan 

pendapat, (d) kerjasama siswa saat kerja 

kelompok, (e) kemampuan siswa dalam 

menggunakan media pembelajaran papan 

beropaku(geoboard), (f) ketekunan dan 

kerajinan, (g) keberanian siswa dalam 

presentasi, dan (i) sikap siswa saat menyimak 

materi. 

Berikut bentuk lembar observasi 

aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran siklus I pertemuan pertama dan 

kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1 

Data observasi aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran Siklus I 

No Aspek Pengamatan 

Nilai 

pertemuan 
Rata-

rata 

Perse-

ntase 
Kriteria 

I II 

1. Kehadiran siswa  72 72 72 96% SB 

2. Keaktifan siswa dalam 

bertanya kepada guru 

34 47 40 53% B 

3. Keberanian dalam 

mengemukakan 

pendapat 

34 41 37 49% B 

4. Kerjasama siswa saat 

kerja kelompok 

62 63 62 83% SB 

5. Kemampuan siswa 

dalam menggunakan 

media papan berpaku 

(geoboard) 

56 58 57 76% SB 

6. Ketekunan dan 

kerajinan siswa 

43 50 46 61% B 

7. Kemampuan dalam 

presentasi 

56 58 57 76% SB 

8. Menyimak penjelasan 

materi 

47 52 49 65% B 

Jumlah 405 441 422 70% B 

Rata-rata 50 55 52 70% B 

  Berdasarkan tabel 4.1 diatas, hasil 

observasi siswa pada siklus I secara 

keseluruhan siswa mendapat presentase 

keberhasilan 70% dan dalam kategori Baik 

dalam proses pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual yang dilakukan oleh guru. Dari 8 

aspek pengamatan ada 4 yang mendapat 

kategori Sangat baik yaitu untuk kategori 

kehadiran siswa, kerjasama siswa saat kerja 

kelompok, kemampuan dalam menggunakan 
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media papan berpaku dan kemampuan 

presentasi. Sedangkan 4 aspek pengamatan 

yang lain masih dalam kategori Baik yaitu 

untuk aspek keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru hanya mendapat nilai 53%, 

keberanian dalam mengemukakan pendapat 

49%, ketekunan dan kerajinan siswa 61% dan 

sikap siswa dalam menyimak penjelasan materi 

dari guru 65%.  

2) Lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran 

Berikut ini disajikan data penilaian 

aktivitas performansi guru pada siklus I 

pertemuan pertama dan kedua yang dilakukan 

oleh wali kelas V. Hasil pengamatan itu dapat 

dilihat pada tabel berikut.                 
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Tabel 4.2 

Data Aktivitas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

Siklus I 

No. Indikator Kegiatan 
Nilai 

Jml 
Persen 

tase Pert. 1 Pert. 2 

1.  Memberikan salam, do'a 

dan mengabsen siswa  

4 4 8 100% 

2. Memberikan yel-yel 

untuk menambah 

semangat peserta didik 

3 4 7 87,5% 

3. Apersepsi  4 4 8 100% 

4. Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

4 4 8 100% 

5. Penjelasan Materi  4 4 8 100% 

6. Teknik pembagian 

kelompok 

3 3 6 75% 

7. Pelaksanaan 

pembelajaran 

4 4 8 100% 

8. Penguasaan kelas 4 4 8 100% 

9. Penggunaan media 

geoboard (papan 

berpaku) 

4 4 8 100% 

10. Volume suara guru 4 4 8 100% 

11. Pengelolaan kegiatan 

diskusi 

3 4 7 87,5% 

12. Pemberian bimbingan 

kelompok 

3 4 7 87,5% 

13. Pemberian kesempatan 

bertanya kepada semua 

siswa 

3 4 7 87,5% 

14. Pembahasan dengan 

siswa dari setiap 

kelompok 

4 3 7 87,5% 

15. Pemberian pertanyaan 

atau kuis  

3 4 7 87,5% 

16. Pemberian penghargaan 

di akhir pembelajaran 

3 4 7 87,5% 

17. Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 

4 3 7 87,5% 
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No. Indikator Kegiatan 
Nilai 

Jml 
Persen 

tase Pert. 1 Pert. 2 

18. Tindak lanjut dan 

pemberian tugas 

4 4 8 100% 

19. Pemberian motivasi 

kepada siswa 

3 3 6 75% 

20. Melakukan doa di 

penutup KBM 

4 4 8 100% 

Jumlah 72 76 148 92,5% 

Rata-rata 3,6 3,8 3,7 92,5% 

  Berdasarkan tabel di atas pada siklus I 

pertemuan kesatu dan kedua rata-rata indikator 

aktivitas performansi guru sudah mencapai 

kategori Sangat Baik, yaitu 92,5%. Hasil 

pengamatan observer kepada guru, bahwa pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung 

observer mengamati guru pada kriteria-kriteria 

kontekstual dalam pembelajaran. Hanya saja 

guru kurang mengembangkan komunikasi 

siswa, kurangnya pengelolaan masing-masing 

kelompok. Selain itu juga guru kurang 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk 

bertanya kepada guru maupun ke sesama 

teman dalam kelompoknya. Berdasarkan 

kekurangan ini, maka sebaiknya guru sebagai 

peneliti memperbaiki pada proses belajar 

berlangsung serta menjadi motivator dan 

pembimbing yang baik untuk siswanya. 
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3) Hasil Belajar Siswa Siklus I   

Sedangkan untuk hasil belajar siswa, 

peneliti menggunakan instrumen tes dengan 

cara melaksanakan kegiatan evaluasi/tes setiap 

akhir siklus dengan menggunakan instrumen 

tes berupa soal dalam bentuk essai maupun 

pilihan ganda sesuai dengan materi yang 

diberikan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 

Tabel 4.3 

Data observasi analisis hasil belajar siswa siklus I 

No Nama Siswa KKM Nilai 

Ketuntasan 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1. Alif Dwi Hanafi 75 76   

2. Anugrah Habib   75 76   

3. Aulia Salamah 75 76   

4. Decha Dwi Ayu  75 76   

5. Diva Oktavani Z 75 78   

6. Intan Oktavia R. 75 77   

7. Jefri Anwar P. 75 57   

8. Kristian Sadewo 75 76   

9. Febrianto 75 62   

10. Johan Rendi F. 75 82   

11. Rangga Aditya 75 87   

12. Sihan Yovilatul S 75 84   

13. Zellyn Aurel R. 75 77   

14. Aviv Fauza R. 75 76   

15. Febriana Dinda D 75 67   

Jumlah 1127 12 3 

Rata-rata 1127 

15 

=75 

80% 20% 
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Berdasarkan hasil pengamatan hasil 

belajar di siklus I, diperoleh data bahwa anak 

yang mendapat nilai di atas KKM yaitu 12 

anak dengan rata-rata nilai yaitu 75, dari hal 

tersebut maka kriteria keberhasilan sudah 

mencapai 80% .  

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tindakan dan observasi dalam pelaksanaan PTK 

mata pelajaran Matematika pokok bahasan 

Geometri dengan menggunakan media papan 

berpaku (geoboard) dan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL), peneliti menyimpulkan bahwa 

kegiatan pembelajaran pada siklus I mencapai 

hasil yang cukup Baik. Hal ini dapat dilihat 

bahwa anak yang mendapat nilai di atas KKM 

yaitu 12 anak dengan rata-rata nilai yaitu 75, dari 

hal tersebut maka kriteria keberhasilan sudah 

mencapai 80% . Namun dengan melihat nilai rata-

rata siswa yang sama dengan KKM maka dirasa 

masih kurang dan perlu mengadakan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II agar perolehan hasil 

belajar peserta didik meningkat menjadi lebih 

memuaskan lagi.   

Berdasarkan hasil pengamatan dari 

observer dan pengamatan peneliti pada saat 

melaksanakan penelitian tindakan kelas, secara 

umum pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 
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sudah berjalan cukup baik. Tahap-tahap 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual sudah dilaksanakan dengan baik oleh 

guru maupun siswa. Walaupun dalam 

pelaksanaan tindakan kelas siklus I sudah cukup 

baik, tetapi masih belum sempurna dan belum 

terlaksana dengan optimal. Berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru 

dalam proses KBM terdapat kekuranganya yaitu 

diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.4  

Kekurangan Kegiatan Pembelajaran dan Rencana Perbaikan 

Siklus I 

No Kekurangan Rencana Perbaikan 

1. 
Siswa masih kurang 

antusias dan 

bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran 

Guru memberikan 

motivasi siswa untuk 

semangat dalam 

mengikuti 

pembelajaran dengan 

mengajak bernyanyi 

atau memberikan yel-

yel semangat 

2. 
Beberapa siswa masih 

asyik ngobrol sendiri 

dan tidak 

memperhatikan guru 

Guru lebih tegas dalam 

menyikapi siswa 

tersebut dengan 

memberi nasehat dan 

pengertian supaya lebih 

memperhatikan 

3. 
Siswa masih canggung 

dan enggan bertanya 

terkait materi yang 

diajarkan guru 

Guru harus lebih 

memancing siswa agar 

mau bertanya dengan 

memberikan stimulus 

pertanyaan-pertanyaan 

untuk siswa 

4. 
Apersepsi guru kurang Memberikan apersepsi 
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No Kekurangan Rencana Perbaikan 

dalam kegiatan awal 

pembelajaran 

lebih lagi 

5. 
Dalam pembagian 

kelompok guru kurang 

memperhatikan 

heterogenitas peserta 

didik 

Guru lebih 

memperhatikan 

pembagian kelompok 

supaya adil 

6. 
Guru kurang memancing 

siswa untuk bertanya 

terkait materi 

Guru memberikan 

stimulus pertanyaan-

pertanyaan terkait 

materi 

7. 
Guru kurang melakukan 

pengawasan/pendampin

gan dalam kegiatan 

diskusi kelompok 

Guru lebih mengawasi 

kegiatan diskusi 

kelompok 

8. 
Guru kurang 

memunculkan 

komponen refleksi di 

akhir pembelajaran 

Guru memberikan 

refleksi dengan 

penekanan materi yang 

telah dipelajari diakhir 

pertemuan 

Karena dalam pelaksanaan siklus I belum 

sepenuhnya berhasil maka peneliti akan 

melanjutkan tindakan siklus II selama 3 kali 

pertemuan seperti dengan siklus I hanya saja 

materi yang diajarkan berbeda tetapi masih tetap 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media 

papan berpaku (geoboard) dalam proses 

pembelajaran. 

Sebelum dilaksanakan siklus II ini guru 

sebagai peneliti mempertimbangkan dan 

melakukan koreksi diri terhadap hasil-hasil dari 

siklus II menjadi lebih baik dari sebelumnya. 
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Yaitu dengan memperbaiki kekurangan guru 

dalam penelitian melalui masukan-masukan yang 

ada dari observer untuk segera diperbaiki 

sehingga dapat terjadi perubahan kearah yang 

lebih baik dalam proses belajar sehingga dapat 

berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa 

khususnya mata pelajaran Matematika materi 

bangun datar. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada perencanaan siklus II ini tidak jauh 

berbeda dengan siklus I. Hanya saja materi yang 

diajarkan berbeda. Selain itu, dalam 

merencanakan siklus II ini peneliti perlu 

memperhatikan masukan-masukan dari observer 

sehingga akan memperbaiki kekurangan proses 

pembelajaran siklus I. 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun deskripsi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK untuk 2 

kali pertemuan, yang mencakup kegiatan 

awal, inti dan akhir dengan berbasis 

pendekatan kontekstual. 

2) Menyiapkan sumber/bahan/alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi berupa soal tes di pertemuan 

ketiga. 

4) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpul data yaitu instrumen lembar 

observasi siswa dan observasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Siklus II pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 16 Mei 2019 dan pertemuan kedua 

pada tanggal 17 Mei 2019 dan pertemuan ketiga 

pada tanggal 18 Mei 2019 masing-masing selama 

2 jam pelajaran atau 2 x 35 menit. Dalam 

pelaksanaan tindakan, peneliti masih 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media 

papan berpaku (geoboard). 

b. Tindakan (Acting) 

Dalam proses pembelajaran pada siklus II 

ini, materi yang di sampaikan yaitu tentang sifat 

dan ciri-ciri sekaligus menghitung luas dan 

keliling bangun datar seperti siklus I namun 

hanya saja berbeda bangun datar yang di pelajari 

yaitu (trapesium, jajar genjang dan belah 

ketupat).  

Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas 

pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 
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1) Kegiatan Awal 

Pembelajaran dimulai dengan 

kegiatan awal yang dilakukan selama 10 

menit yang bertujuan untuk mengkondisikan 

siswa maupun kelas supaya dalam kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Kegiatan pembelajaran di awali 

dengan guru mengucapkan salam dan 

mengajak berdoa siswakemudian guru 

mengecek kehadiran siswa dengan 

mengabsen, setelah itu kemudian guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi hari ini untuk siswa, 

berikut merupakan percakapan antara guru 

dan siswa dalam kegiatan awal pembelajaran 

siklus II. 

Guru  :  "Kemarin kita sudah 

belajar tentang bangun 

datar apa saja anak-

anak?" 

Rangga (siswa )  : "Segitiga, persegi dan 

persegi panjang bu!" 

Guru  :  "Baiklah,selain ketiga 

bangun datar kemarin 

masih ada benda-benda 

di sekitar kita yang 

berbentuk lain kah?" 

Intan (siswa)  : "Ada bu, ada yang 

berbentuk trapesium, 
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jajar genjang juga belah 

ketupat, layang-layang 

dan lingkaran. 

Guru  :  "Iyaa benar, jadi masih 

ada bentuk lain dari 

bangun datar selain 

ketiga bangun kemarin, 

yaitu ada trapesium, jajar 

genjang, layang-layang, 

lingkaran dan belah 

ketupat. Apa diantara 

kalian ada yang sudah 

tau bagaimana ciri-ciri 

juga sifat-sifatnya dan 

sekaligus cara 

menghitung Luas dan 

Kelilingnya bangun 

tersebut, seperti kita 

yang pelajari kemarin" 

Beberapa siswa kelas V menjawab "Belum 

tau bu" 

Guru  :  "Jadi, hari ini kita akan belajar 

tentang bangun trapesium 

(pertemuan pertama), jajar genjang 

dan belah ketupat (pertemuan 

kedua). Kita akan pelajari ciri-ciri 

atau sifatnya dan juga bagaimana 

cara menghitung Luas dan 

Kelilingnya". 
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2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi  

Setelah guru melakukan apersepsi 

di kegiatan di awal pembelajaran dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran hari 

ini. Kemudian guru membuat kelompok 

belajar seperti pada siklus I, namun dalam 

pembetukannya berbeda. Yaitu dengan 

menggunakan cara berhitung 1 sampai 3. 

Dan bagi yang berhitung dapat di angka 1 

maka akan bergabung dengan temannya 

yang mendapat angka 1 dan menjadi 

anggota kelompok 1 sehingga mendapat 

teman yang masing-masing berjumlah 5 

setiap kelompok. Berikut hasil pembagian 

kelompok di siklus II 

 

Setelah semuanya berkumpul 

dengan kelompok masing-masing, 

kemudian guru menunjukkan gambar-

gambar bangun datar. Siswa melakukan 

Kel. 1 : 

- Sihan  

- Tiwi 

- Decha 

- Alif  

- Diva  

 

Kel. 3 : 

- Jefri  

- Kristian  

- Zeelyn  

- Aulia   

- Rendi  

 

Kel. 2 : 

- Rangga  

- Zeellyn  

- Febri  

- Dimas  

- Aviv  
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pengamatan terhadap benda yang 

berbentuk bangun datar (pertemuan 

pertama tentang trapesium, pertemuan 

kedua tentang jajar genjang dan belah 

ketupat) di dalam kehidupan sehari-hari 

yang sering dijumpai 

Guru meminta siswa untuk 

menyebutkan bentuk-bentuk benda yang 

menyerupai bangun datar tersebut dan 

mengangkat tangan untuk menjawab. 

Berikut adalah percakapan yang terjadi 

anatar guru dengan siswa kelas V  

Guru  :  "dalam gambar ini, 

ada sebuah atap 

rumah yang 

berbentuk bangun 

datar apa?" 

Siswa kelas V  :  "trapesium bu!" 

Guru  :  "kemudian disini ada 

gambar beberapa 

wajik, ada ketupat 

juga, ini bentuknya 

bangun datar apa yaa? 

Siswa kelas V  :  "wajik bentuknya 

jajar genjang bu, 

kalau  ketupat ya 

seperti belah ketupat 

itu" 
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Guru  : "oke, sekarang ada 

yang sudah tau 

bagaimana ciri-

cirinya masing-

masing bangun datar 

tersebut apa belum?" 

Kemudian beberapa siswa menjawab 

sesuai pengetahuannya masing-masing. 

 

 
Gambar 4.6 

Beberapa siswa mengangkat tangan untuk 

menjawab pertanyaan dari guru 

 

b) Elaborasi 

Pertemuan pertama 

Sesuai langkah- yang ada di LKS 

kemudian siswa mengerjakan tugas yang 

ada di LKS dengan menggambar 

trapesium dengan berbagai ukuran sesuai 

dengan langkah-langkah yang ada di LKS. 

Dan siswa mengidentifikasi sifat-sifat 

trapesium bersama dengan kelompoknya 
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Gambar 4.7 

Siswa berdiskusi kelompok dengan pantauan 

guru 

 

Setelah siswa selesai mengiden-

tifikasi dan menyelesaikan tugasnya di 

LKS kemudian siswa bersama dengan 

guru sharing tentang hasil pengamatan 

mereka. Saat guru menghampiri salah satu 

kelompok ada beberapa siswa yang 

bertanya terkait materi. Berikut adalah 

percakapan antara guru dan siswa saat 

terjadi diskusi. 

Siswa  :  "Bu, bagaimana cara 

menghitung luas bangun meja 

yang bentuknya trapesium ini 

bu (sambil menunjuk ke arah 

gambar meja yang ada di 

LKS) 

Guru  :  "Tadi bagaimana rumus yang 

dijelaskan bu guru di awal 

untuk menghitung trpesium?" 
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Siswa lain menjawab : "Rumusnya Luas 

trapesium jumlah sisi sejajar dikali tinggi 

dibagi dua bu!" 

Guru  :  "Iya benar, jadi ini tinngi luas 

mejanya kan sudah diketahui 

berapa centimeter, dan 

masing-masing sisi mejanya 

juga sudah ada keterangan 

berapa ukurannya kan?" 

Siswa  :  "Jadi tinggal mengisi sesuai 

ukurannya dan dihitung 

menggunakan rumus  terus 

nanti itu jawabannya yaa bu?" 

Guru  :  "Iyaa benar nak, ayoo di coba 

kerjakan, kalian pasti bisaa!" 

 

Kemudian semua kelompok mencoba 

mengerjakan soal tersebut hingga selesai. 

 

Pertemuan kedua 

Seperti pada pertemuan pertama 

kegiatan siswa pada langkah ini adalah 

menyelesaikan LKS yang telah dibagikan, 

hanya saja materi yang dikerjakan tentang 

bangun jajar genjang dan belah ketupat. 

Saat kegiatan Elaborasi pada pertemuan 

kedua ini ada juga beberapa pertanyaan 

dari siswa kepada guru saat proses diskusi 

mencari sifat-sifat bangun jajar genjang 
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dan belah ketupat. Adapun pertanyaan 

yang ditanyakan siswa adalah: 

Diva (siswa)  :  "Bu, apakah sama 

ukuran masing-

masing sudut yang 

ada di jajar genjang 

dan belah ketupat ini 

bu, kok bentuknya 

hampir sama bu? 

Guru  :  "sekarang coba yang 

membawa busur ayo 

diukur, ibu lihat dan 

ajari cara 

mengukurnya". 

Beberapa siswa antusias dan 

memberi busur kepada guru, namun guru 

meminta siswa sendiri yang mencoba 

mengukur dan guru hanya 

membimbingnya cara mengukur supaya 

benar.  Kemudian ketemulah ukurannya 

masing-masing sudut dari bangun 

tersebut. Siswa pun merasa senang karena 

menemukan jawabannya sendiri. 

Setelah semua kelompok sudah 

guru pantau proses diskusinya kemudian 

ke tahap konfirmasi. 

c) Konfirmasi  

Dalam tahap ini kegiatan siswa 

dan guru adalah menyimpulkan hasil 
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diskusi dan penemuan tentang sifat-sifat 

bangun datar (pertemuan pertama tentang 

trapesium dan pertemuan kedua tentang 

jajar genjang dan belah ketupat). Siswa 

secara bergantian perwakilan kelompok 

maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dari setiap 

kelompok masing-masing, selain itu guru 

meminta siswa untuk membuat bentuk 

bangun datar di papan berpaku dengan 

maju ke depan secara bergantian. Guru 

membimbing siswa dalam kegiatan ini 

 
Gambar 4.8 

Siswa mencoba membuat bentuk bangun datar 

di media papan berpaku 

Guru memberikan klarifikasi dari 

hasil bentuk-bentuk yang di buat siswa di 

papan berpaku tersebut. 
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Gambar 4.9 

Guru membimbing siswa dalam presentasi 

menggunakan media papan berpaku 

 

 
Gambar 4.10 

Guru menjelaskan kepada siswa cara 

menghitung luas dan keliling menggunakan 

papan berpaku 

Saat presentasi guru juga meminta 

siswa lain untuk menanggapi atau sekedar 

memberi pertanyaan  kepada siswa yang 

maju persentasi untuk dijawab untuk 

menghidupkan suasana kelas hingga 

selesai. 
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3) Kegiatan Akhir/Penutup 

Setelah semua kelompok sudah 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas kemudian guru merefleksikan bersama-

sama baik dari hasil kelompok, hasil 

evaluasi, hasil karya siswa, LKS maupun 

kekurangan dan kelebihan dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru 

memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa untuk bertanya materi yang belum 

dipahami. Disini juga masih ada beberapa 

siswa yang bertanya terkait materi, dan guru 

mencoba menjelaskan ulang hingga siswa 

mengerti. Setelah tanya jawab selesai, guru 

bersama siswa menyimpulkan pelajaran hari 

ini yaitu tentang bangun datar trapesium, 

jajar genjang dan belah ketupat. Guru 

memberikan pengarahan kepada siswa untuk 

selalu semangat belajar. Dan terakhir guru 

menutup pembelajaran dengan membaca doa 

dan salam penutup. 

c. Observasi (Observing) 

Kegiatan observasi pada siklus II 

dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan, 

peneliti melibatkan guru kelas dalam sebagai 

observer. Observasi yang dilakukan pada siklus 

II pada dasarnya sama dengan yang dilakukan 

pada siklus I yaitu dilakukan selama proses 
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pembelajaran berlangsung dengan mengisi 

instrumen pengamatan yang telah di susun 

sebelumnya. Sehingga perubahan dan kemajuan-

kemajuan yang dialami dapat diamati dengan 

jelas. Sehingga dapat terlihat perbedaan dan 

peningkatan serta kekurangan yang terjadi pada 

siklus I. 

Observasi pada proses pembelajaran ini 

dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran maupun hasil belajarnya.  

1) Lembar observasi aktivitas siswa siklus II 

Berikut bentuk lembar observasi 

aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran : 
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Tabel 4.5 

Data observasi aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran Siklus II 

No Aspek Pengamatan 

Nilai  

pertemuan 
Rata

-rata 

Persen

tase 
Kategori 

I II 

1. Kehadiran siswa  75 75 75 100% SB 

2. Keaktifan siswa dalam 

bertanya kepada guru 

45 61 53 71% SB 

3. Keberanian dalam 

mengemukakan 

pendapat 

52 63 57 76% SB 

4. Kerjasama siswa saat 

kerja kelompok 

71 73 72 96% SB 

5. Kemampuan siswa 

dalam menggunakan 

media papan berpaku 

(geoboard) 

61 62 61 81% SB 

6. Ketekunan dan 

kerajinan siswa 

48 58 53 71% SB 

7. Kemampuan dalam 

presentasi 

69 67 68 90% SB 

8. Menyimak penjelasan 

materi 

54 59 56 75% SB 

Jumlah 475 518 496 83% SB 

Rata-rata 59 65 62 83% SB 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, hasil 

observasi siswa pada siklus II secara 

keseluruhan siswa sudah dalam kategori 

Sangat Baik dalam proses pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual yang 

dilakukan oleh guru. Dari 8 aspek 

pengamatan semua sudah mendapat kategori 

Sangat baik yaitu untuk kategori kehadiran 

siswa, kerjasama siswa saat kerja kelompok, 

kemampuan dalam menggunakan media 

papan berpaku, kemampuan presentasi, 
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keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

Namun tidak puas dan berhenti dengan 

melihat hasil pengamatan itu saja, disini guru 

ingin lebih meningkatkan presentase dari segi 

keaktifan siswa dalam bertanya, keberanian 

dalam mengemukakan pendapat, ketekunan 

dan kerajinan siswa dan juga sikap siswa 

dalam  dalam mengikuti pelaksanaan 

pembelajaran karena presentase masih sekitar 

70% saja. Maka guru merasa kurang puas 

akan hasil tersebut dan berusaha untuk 

meningkatkan lagi di siklus berikutnya. 

2) Lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran 

Berikut ini disajikan data penilaian 

aktivitas performansi guru pada siklus I 

pertemuan pertama dan kedua yang 

dilakukan oleh wali kelas V. Hasil 

pengamatan itu dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut. 
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Tabel 4.6 

Data Aktivitas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

No Indikator Kegiatan 
Nilai 

Jml 
Persen 

tase 
Pert
. 1 

Pert. 
2 

1.  Memberikan salam, do'a dan 
mengabsen siswa  

4 4 8 100% 

2. Memberikan yel-yel untuk 
menambah semangat peserta 
didik 

3 4 7 87,5% 

3. Apersepsi  4 4 8 100% 
4. Penyampaian tujuan 

pembelajaran 
4 4 8 100% 

5. Penjelasan Materi  4 4 8 100% 
6. Teknik pembagian 

kelompok 
4 4 8 100% 

7. Pelaksanaan pembelajaran 4 4 8 100% 
8. Penguasaan kelas 4 4 8 100% 
9. Penggunaan media geoboard 

(papan berpaku) 
4 4 8 100% 

10. Volume suara guru 4 4 8 100% 
11. Pengelolaan kegiatan diskusi 3 4 7 87,5% 
12. Pemberian bimbingan 

kelompok 
4 3 7 87,5% 

13. Pemberian kesempatan 
bertanya kepada semua 
siswa 

4 4 8 100% 

14. Pembahasan dengan siswa 
dari setiap kelompok 

4 4 8 100% 

15. Pemberian pertanyaan atau 
kuis  

3 4 7 87,5% 

16. Pemberian penghargaan di 
akhir pembelajaran 

4 4 8 100% 

17. Menyimpulkan materi 
pembelajaran 

4 4 8 100% 

18. Tindak lanjut dan pemberian 
tugas 

4 4 8 100% 

19. Pemberian motivasi kepada 
siswa 

4 4 8 100% 

20. Melakukan doa di penutup 
KBM 

4 4 8 100% 

Jumlah 77 78 155 97% 
Rata-rata 3,85 3,9 3,87 97% 
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 Berdasarkan tabel di atas pada siklus 

II pertemuan kesatu dan kedua rata-rata 

indikator aktivitas performansi guru sudah 

mencapai kategori Sangat Baik, yaitu 97%. 

Hasil pengamatan observer kepada guru, 

bahwa pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung observer mengamati guru pada 

kriteria-kriteria kontekstual dalam 

pembelajaran. Namun masih saja guru 

kurang mengembangkan komunikasi siswa, 

kurangnya pengelolaan masing-masing 

kelompok dan belum memberikan pertanyaan 

atau kuis di akhir pembelajaran sehingga 

penghargaan terhadap siswa sendiri masih 

kurang. Selain itu juga guru kurang 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk 

bertanya kepada guru maupun ke sesama 

teman dalam kelompoknya. Berdasarkan 

kekurangan ini, maka sebaiknya guru sebagai 

peneliti memperbaiki performanya supaya 

mencapai hasil yang sempurna. 

3) Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Seperti halnya pada siklus I untuk 

hasil belajar siswa, peneliti menggunakan 

instrumen tes dengan cara melaksanakan 

kegiatan evaluasi/tes setiap akhir siklus 

dengan menggunakan instrumen tes berupa 

soal dalam bentuk essai maupun pilihan 
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ganda sesuai dengan materi yang diberikan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Tabel 4.7 

Data observasi analisis hasil belajar siswa siklus II 

 

No 

 

Nama Siswa 

 

KKM 

 

Nilai 

Ketuntasan 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1. Alif Dwi Hanafi 75 82   

2. Anugrah Habib   75 79   

3. Aulia Salamah 75 77   

4. Decha Dwi Ayu  75 77   

5. Diva Oktavani Z 75 82   

6. Intan Oktavia R. 75 80   

7. Jefri Anwar P. 75 76   

8. Kristian Sadewo 75 71   

9. Febrianto 75 77   

10. Johan Rendi F. 75 77   

11. Rangga Aditya 75 87   

12. Sihan Yovilatul S 75 87   

13. Zellyn Aurel R. 75 77   

14. Aviv Fauza R. 75 77   

15. Febriana Dinda D 75 71   

Jumlah  1177 13 2 

Rata-rata 1177 

15 

=78,5 

86,67

% 

13,33% 

Berdasarkan hasil pengamatan hasil 

belajar di siklus II, diperoleh data bahwa 

anak yang mendapat nilai di atas KKM yaitu 

13 anak dengan rata-rata nilai yaitu 78,5, dari 

hal tersebut maka kriteria keberhasilan sudah 

mencapai 86,67% .  
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d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tindakan (acting) dan observasi (observing) 

dalam pelaksanaan PTK, mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan geometri dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan media papan berpaku (geoboard), 

peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil 

yang lebih memuaskan lagi dibandingkan siklus I 

dikarenakan sudah ada presentase peningkatan 

hasil observasi selama kegiatan pembelajaran 

dari observasi peserta didik dan juga observasi 

aktivitas guru. Selain itu, dalam analisis belajar 

siswa juga sudah meningkat nilai rata-ratanya 

dan juga prosentase anak yang mendapat nilai 

diatas KKM. Hal ini dapat dilihat dari data hasil 

observasi untuk aktivitas siswa yang meningkat 

sebesar 13% dari siklus I, ketika siklus I 

mendapat presentase nilai keseluruhan 70% dan 

di siklus II mendapat nilai presentase 83%. 

Untuk aktivitas guru juga meningkat sebesar 

4,5% dari siklus I yang mendapat prosentase 

92,5% dan di siklus II mendapat 97%. 

Sedangkan untuk hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan di rata-rata hasil belajar siswa yang 

semula di siklus I mendapat nilai rata-rata 75 dan 

di sikklus II mendapat nilai rata-rata 86,7. Selain 

itu, untuk anak yang belum mencapai nilai di 
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atas KKM hanya 2 anak saja dari seluruh siswa 

15 anak. Namun dibalik hasil observasi yang 

sudah begitu memuaskan masih ada saja 

beberapa kekurangan dari tindakan siklus II yang 

perlu perbaikan untuk siklus berikutnya supaya 

lebih maksimal lagi. 

Berikut adalah kekurangan dan rencana 

tindakan siklus II yang diuraikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.8  

Kekurangan Kegiatan Pembelajaran dan Rencana 

Perbaikan Siklus II 

No Kekurangan Rencana Perbaikan 

1. 
Beberapa siswa masih 

enggan bertanya dan 

aktif dalam KBM 

Guru lebih kreatif untuk 

bisa menghidupkan 

suasana kelas 

2. 
Beberapa siswa belum 

menyelesaikan tugas 

LKS dengan tekun dan 

teliti 

Guru melakukan 

pembimbingan yang 

lebih dalam 

mendampingi siswa 

menyelesaikan tugasnya 

3. 
Saat berkelompok 

beberapa siswa justru 

rame membahas topik 

lain diluar materi 

Guru melakukan 

pendampingan yang 

lebih  

4. 
Guru belum 

memberikan kuis 

pertanyaan sekaligus 

penghargaan kepada 

siswa 

Guru memberikan 

penghargaan berupa 

hadiah kecil atau 

apresiasi terhadap siswa 

5. 
Guru kurang 

memperhatikan siswa 

saat bertanya 

Guru meningkatkan 

konsentrasi untuk bisa 

memperhatikan seluruh 

siswa 
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 Meskipun sudah mencapai hasil yang 

memuaskan peneliti masih meneruskan 

penelitian untuk siklus III untuk mengetahui 

bahwa sebenarnya peningkatan hasil belajar 

siswa ini memang dari faktor penerapan strategi 

pembelajaran dan penggunan media papan 

berpaku (geoboard) atau karena faktor lain 

seperti kebetulan saja. Untuk itu tidak diperlukan 

siklus berikutnya yaitu siklus III. 

 

3. Siklus III 

Tahap pelaksanaan pada siklus III didasarkan 

pada hasil refleksi siklus I dan siklus II. Sehingga 

pada siklus III ini diharapkan pelaksanaan 

pembelajaran dalam menggunakan strategi 

pembelajaran kontekstual dan penggunaan media 

papan berpaku (geoboard) akan lebih baik lagi 

daripada siklus I dan siklus II. Materi yang dipelajari 

pada siklus III adalah kelanjutan dari materi yang 

dipelajari di siklus I dan siklus II. 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada perencanaan siklus III ini 

sebenarnya sama dengan siklus I dan siklus II. 

Hanya saja materi yang diajarkan berbeda. 

Perencanaan pada siklus III ini dilakukan untuk 

memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang 

kurang dan untuk lebih meningkatkan lagi 

prosentase hasil pengamatan. 
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Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun deskripsi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis PTK untuk 2 

kali pertemuan, yang mencakup kegiatan 

awal, inti dan akhir dengan berbasis 

pendekatan kontekstual. 

2) Menyiapkan sumber/bahan/alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi berupa soal tes di pertemuan 

ketiga. 

4) Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpul data yaitu instrumen lembar 

observasi siswa dan observasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan (Acting) 

Tindakan Siklus III pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 dan 

pertemuan kedua pada tanggal 21 Mei 2019 dan 

pertemuan ketiga pada tanggal 22 Mei 2019 

masing-masing selama 2 jam pelajaran atau 2 x 

35 menit. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti 

masih menggunakan pendekatan kontekstual dan 

media papan berpaku (geoboard). 

Dalam proses pembelajaran pada siklus II 

ini, materi yang di sampaikan yaitu tentang sifat 
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dan ciri-ciri sekaligus menghitung luas dan 

keliling bangun datar seperti siklus I dan siklus II 

namun hanya saja pada siklus III ini berbeda 

bangun datar yang di pelajari yaitu (layang-

layang dan lingkaran).  

Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas 

pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

Pembelajaran dimulai dengan 

kegiatan awal yang dilakukan selama 10 

menit yang bertujuan untuk mengkondisikan 

siswa maupun kelas supaya dalam kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Guru mengawali pembelajaran 

dengan salam dan do'a bersama, kemudian 

dilanjutkan dengan mengabsen kehadiran 

siswa. Setelah itu melakukan apersepsi di 

awal pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk siswa sebagai 

berikut: 

Guru  :  "Kemarin kalian dirumah belajar 

apa tidak ?, apa kira-kira materi 

hari ini yang akan kita pelajari 

ada yang tau?" 

Siswa :  "Kemarin belajar bangun datar 

trapesium, jajar genjang dan 
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belah ketupat bu, jadi hari ini 

mungkin diteruskan materi 

tentang bangun datar" 

Guru  :  "Apa bangun datar yang belum 

kita pelajari selain bangun datar 

kemarin kira-kira?" 

Siswa  : "Layang-layang dan lingkaran 

bu" 

Kemudian guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran hari ini yaitu materi tentang 

bangun datar layang-layang untuk pertemuan 

pertama dan bangun lingkara untuk 

pertemuan kedua. 

2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi  

Setelah kemarin guru, pada siklus 

I membebaskan sendiri siswa memilih 

anggota kelompoknya, dan di siklus II 

dengan memberikan kuis untuk 

pembetukan kelompoknya. Maka di 

siklus III ini guru mengacak siswa dalam 

pembagian kelompoknya. Dan di peroleh 

hasil pembagian kelompok di siklus III 

seperti ini : 
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Guru menunjukkan gambar-

gambar bangun datar. Kemudian siswa 

diminta untuk mengamati gambar 

tersebut. 

Siswa melakukan pengamatan 

terhadap benda yang berbentuk bangun 

datar (pertemuan pertama tentang layang-

layang, pertemuan kedua tentang 

lingkaran) di dalam kehidupan sehari-hari 

yang sering dijumpai 

Guru meminta siswa untuk 

menyebutkan bentuk-bentuk benda yang 

menyerupai bangun datar tersebut. Dalam 

kegiatan ini guru juga menggunakan 

media papan berpaku dalam menjelaskan 

materi kepada siswa. 

Kel. 1 : 

- Alif  

- Dimas  

- Diva 

- Sihan  

- Zeelyn  

 

Kel. 3 : 

- Rangga  

- Aulia  

- Decha 

- Rendi  

- Kristian  

 

Kel. 2 : 

- Jefri  

- Intan  

- Febri  

- Tiwi   

- Aviv  
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Gambar 4.11 

Siswa memperhatikan bentuk-bentuk bangun 

datar di media papan berpaku 

 

b) Elaborasi  

Pertemuan pertama 

Setelah siswa berkumpul dengan 

kelompoknya dan mendapat LKS untuk 

dikerjakan, maka siswa  menggambar 

layang-layang dengan berbagai ukuran 

sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

di LKS. Kemudian siswa mengiden-

tifikasi sifat-sifat layang-layang bersama 

dengan kelompoknya 

 
Gambar 4.12 

Siswa berdiskusi kelompok  
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Saat berdiskusi siswa menentukan 

sifat layang-layang dan mengisikan pada 

lembar jawaban yang ada di LKS yang 

sudah guru persiapkan. 

 
Gambar 4.13 

Siswa bekerjasama dalam menyelesaikan 

LKS secara kelompok 

Saat kegiatan diskusi kelompok 

guru juga memantau aktivitas siswa dan 

membantu siswa yang kesulitan. Siswa 

bersama dengan guru sharing tentang 

hasil pengamatan mereka dan juga 

menyelesaikan soal-soal penghitungan 

Luas dan keliling bangun layang-layang.  

Pertemuan kedua 

Di pertemuan kedua materi yang 

dipelajari adalah bangun lingkaran 

sehingga siswa menggambar lingkaran 

dengan berbagai ukuran sesuai dengan 

langkah-langkah yang ada di LKS, 

kemudian siswa mengidentifikasi sifat-

sifat lingkaran bersama dengan 
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kelompoknya dan mengisikan data hasil 

pengamatan pada tabel yang di sediakan 

di LKS dan menyelesaikan tugas LKS 

hingga selesai. 

c) Konfirmasi  

Dalam tahap ini kegiatan siswa 

dan guru adalah menyimpulkan hasil 

diskusi dan penemuan tentang sifat-sifat 

bangun datar (pertemuan pertama tentang 

layang-layang dan pertemuan kedua 

tentang jajar lingkaran). Siswa secara 

bergantian perwakilan kelompok maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan 

hasil diskusi dari setiap kelompok 

masing-masing. Siswa menanggapi hasil 

kerja kelompok lain, dengan memberikan 

pertanyaan, saran dan kritik, selain itu 

guru juga meminta siswa untuk membuat 

bentuk bangun datar di papan berpaku 

dengan maju ke depan secara bergantian 

saat presentasi. 
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Gambar 4.14 

Siswa membuat bentuk bangun datar di media 

papan berpaku 

 

 
Gambar 4.15 

Guru membimbing siswa saat presentasi 

menggunakan media papan berpaku 

Saat persentasi guru memberikan 

klarifikasi dari hasil bentuk-bentuk yang 

di buat siswa di papan berpaku tersebut. 

Guru menjelaskan cara menghitung luas 

dan keliling masing-masing bangun datar 

hingga paham 

126 



127 

 

 

 
Gambar 4.16 

Guru mendampingi siswa yang mencoba 

menghitung luas dan keliling bangun datar 

 

3) Kegiatan Akhir/Penutup 

Kemudian merefleksikan bersama-

sama baik dari hasil kelompok, hasil 

evaluasi, hasil karya siswa, LKS maupun 

kekurangan dan kelebihan dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.Guru 

memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa untuk bertanya materi yang belum 

dipahami. Kemudian guru bersama siswa 

menyimpulkan pelajaran hari ini 

 

 
Gambar 4.17 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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Dalam kegiatan akhir pembelajaran 

guru juga tidak lupa memberikan pengarahan 

kepada siswa untuk selalu semangat belajar. 

Dan guru memberikan reward kepada siswa 

yang paling aktif dan kelompok yang 

mendapat nilai baik di akhir pembelajaran. 

Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca doa dan salam penutup. 

c. Observasi (Observing) 

Observasi yang dilakukan pada siklus III 

pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada 

siklus I dan siklus II yaitu dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan 

mengisi instrumen pengamatan yang telah di 

susun sebelumnya. Sehingga perubahan dan 

kemajuan-kemajuan yang dialami dapat diamati 

dengan jelas. Sehingga dapat terlihat perbedaan 

dan peningkatan serta kekurangan yang terjadi 

pada siklus I, siklus II dan siklus III. 

Observasi pada proses pembelajaran ini 

dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran maupun hasil belajarnya.  

1) Lembar observasi aktivitas siswa siklus III 

Berikut bentuk lembar observasi 

aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran : 
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Tabel 4.9 

Data observasi aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Siklus III 

No Aspek Pengamatan 

Nilai  

pertemuan Rata-rata 
Persen-

tase 

Kate-

gori 
I II 

1. Kehadiran siswa  75 75 75 100% SB 

2. Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

kepada guru 

73 75 74 98% SB 

3. Keberanian dalam 

mengemukakan 

pendapat 

67 75 71 95% SB 

4. Kerjasama siswa 

saat kerja 

kelompok 

70 73 72 96% SB 

5. Kemampuan 

siswa dalam 

menggunakan 

media papan 

berpaku 

(geoboard) 

69 68 68 91% SB 

6. Ketekunan dan 

kerajinan siswa 

68 75 71 95% SB 

7. Kemampuan 

dalam presentasi 

70 75 72 96% SB 

8. Menyimak 

penjelasan materi 

68 69 68 91% SB 

Jumlah 560 585 572 96% SB 

Rata-rata 70 73 72 96% SB 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil 

observasi siswa pada siklus II secara 

keseluruhan siswa sudah dalam kategori 

Sangat Baik dalam proses pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual yang 

dilakukan oleh guru. Dari 8 aspek 

pengamatan semua sudah mendapat kategori 
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Sangat baik yaitu untuk kategori kehadiran 

siswa, kerjasama siswa saat kerja kelompok, 

kemampuan dalam menggunakan media 

papan berpaku, kemampuan presentasi, 

keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

Dengan presentase sudah diatas 90% semua. 

Maka, untuk observasi aktivitas siswa sudah 

sangat memuaskan hasilnya. 

2) Lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran 

 Berikut ini disajikan data penilaian 

aktivitas performansi guru pada siklus I 

pertemuan pertama dan kedua yang dilakukan 

oleh wali kelas V. Hasil pengamatan itu dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

 
Tabel 4.10 

Data Aktivitas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

Siklus III 

No Indikator Kegiatan 
Nilai 

Jml 
Persen

tase Pert. 1 Pert. 2 

1.  Memberikan salam, 
do'a dan mengabsen 
siswa  

4 4 8 100% 

2. Memberikan yel-yel 
untuk menambah 
semangat peserta didik 

4 4 8 100% 

3. Apersepsi  4 4 8 100% 
4. Penyampaian tujuan 

pembelajaran 
4 4 8 100% 

5. Penjelasan Materi  4 4 8 100% 
6. Teknik pembagian 4 4 8 100% 
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No Indikator Kegiatan 
Nilai 

Jml 
Persen

tase Pert. 1 Pert. 2 

kelompok 
7. Pelaksanaan 

pembelajaran 
4 4 8 100% 

8. Penguasaan kelas 3 4 7 87,5% 
9. Penggunaan media 

geoboard (papan 
berpaku) 

4 4 8 100% 

10. Volume suara guru 4 4 8 100% 
11. Pengelolaan kegiatan 

diskusi 
4 4 8 100% 

12. Pemberian bimbingan 
kelompok 

4 4 8 100% 

13. Pemberian kesempatan 
bertanya kepada semua 
siswa 

4 4 8 100% 

14. Pembahasan dengan 
siswa dari setiap 
kelompok 

4 4 8 100% 

15. Pemberian pertanyaan 
atau kuis  

4 4 8 100% 

16. Pemberian penghargaan 
di akhir pembelajaran 

4 4 8 100% 

17. Menyimpulkan materi 
pembelajaran 

4 4 8 100% 

18. Tindak lanjut dan 
pemberian tugas 

4 4 8 100% 

19. Pemberian motivasi 
kepada siswa 

4 4 8 100% 

20. Melakukan doa di 
penutup KBM 

4 4 8 100% 

Jumlah 79 80 159 99% 

Rata-rata 3,95 4 3,97 99% 
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Berdasarkan tabel di atas pada siklus 

III pertemuan kesatu dan kedua rata-rata 

indikator aktivitas performansi guru sudah 

mencapai kategori Sangat Baik, yaitu 99%. 

Hasil pengamatan observer kepada guru, 

bahwa pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung observer mengamati guru sudah 

melaksanakan semua aspek indikator 

pengamatan dengan nilai yang baik sehingga 

sudah maksimal dalam melaksanakan KBM 

di kelas. 

3) Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 Seperti halya pada siklus I dan siklus 

II untuk hasil belajar siswa, peneliti 

menggunakan instrumen tes dengan cara 

melaksanakan kegiatan evaluasi/tes setiap 

akhir siklus dengan menggunakan instrumen 

tes berupa soal dalam bentuk essai maupun 

pilihan ganda sesuai dengan materi yang 

diberikan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 
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Tabel 4.11 

Data observasi analisis hasil belajar siswa siklus III 

No Nama Siswa KKM Nilai 

Ketuntasan 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1. Alif Dwi Hanafi 75 85   

2. Anugrah Habib   75 82   

3. Aulia Salamah 75 80   

4. Decha Dwi Ayu  75 80   

5. Diva Oktavani Z 75 85   

6. Intan Oktavia R. 75 83   

7. Jefri Anwar P. 75 76   

8. Kristian Sadewo 75 76   

9. Febrianto 75 80   

10. Johan Rendi F. 75 80   

11. Rangga Aditya 75 90   

12. Sihan Yovilatul S 75 90   

13. Zellyn Aurel R. 75 80   

14. Aviv Fauza R. 75 80   

15. Febriana Dinda D 75 76   

Jumlah  1223 15  

Rata-rata 1223 

15 

=81 

100%  

Berdasarkan hasil pengamatan hasil 

belajar di siklus III, diperoleh data bahwa 

semua siswa sudah yang mendapat nilai di 

atas KKM dengan rata-rata nilai yaitu 81, 

dari hal tersebut maka kriteria keberhasilan 

sudah mencapai 100% .  

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

tindakan (acting) dan observasi (observing) 
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dalam pelaksanaan PTK, mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan geometri dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan media papan berpaku (geoboard), 

peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus III sudah mencapai 

hasil yang lebih memuaskan lagi dibandingkan 

siklus I dan siklus II dikarenakan sudah ada 

presentase peningkatan hasil observasi selama 

kegiatan pembelajaran dari observasi peserta 

didik dan juga observasi aktivitas guru. Selain 

itu, dalam analisis belajar siswa juga sudah 

meningkat nilai rata-ratanya dan juga semua 

anak sudah mendapat nilai diatas KKM. 

Berdasarkan data dari hasil pengamatan dan hasil 

tes, indikator keberhasilan dalam penelitian ini 

sudah tercapai seluruhnya dengan hasil yang 

sangat memuaskan sehingga penelitian ini 

diberhentikan sampai siklus III. 

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

Proses analisis data sebagai hasil penelitian 

meliputi aktivitas siswa sekaligus guru saat proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran saat di terapkannya strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) dan media papan berpaku (geoboard) 

dalam mata pelajaran Matematika pokok bahasan 

Geometri, disajikan dalam 3 siklus berikut: 
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1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan 

(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah di peroleh data nilai 

hasil belajar siswa siklus I pada pertemuan ketiga 

pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan 

Geometri dengan penerapan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) dan media papan berpaku 

(geoboard). Hasil penelitian siklus I dapat dilihat 

sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Penelitian Siklus I 

Variabel 

Pengamatan 

Pengamatan 

Kategori 
Jumlah 

rata-rata 

Nilai 

Persentase 

Hasil Belajar Siswa  75 80% SB 

Aktivitas Siswa  52 70% B 

Aktivitas Guru 3,7 92,5% SB 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siklus I, hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Matematika materi bangun 

datar untuk bangun segitiga, persegi dan persegi 

panjang jumlah siswa yang tuntas dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu 12 siswa dengan persentase 80% 

dari keseluruhan siswa. Dan untuk  rata-rata nilai 

siswa sudah mencapai KKM yaitu 75 dengan nilai 

maksimal 87 dan nilai minimum 57. Hal ini 

membuktikan bahwa ada peningkatan hasil hasil 
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belajar yang cukup baik dibandingkan dengan 

observasi pra tindakan dimana hanya ada 40% siswa 

yang tuntas belajar mendapat nilai diatas KKM. 

Untuk aktivitas siswa memperoleh persentase 

keberhasilan 70% dengan kategori Baik dan untuk 

aktivitas guru sudah mencapai persentase 92,5% 

dengan kategori Sangat Baik. Namun untuk lebih 

membuktikan lagi peningkatan hasil belajar tersebut 

perlu adanya kegiatan pembelajaran pada siklus II 

dengan strategi dan penerapan media yang sama. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus kedua, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan 

(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah di peroleh data nilai 

hasil belajar siswa siklus II pada pertemuan ketiga 

pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan 

Geometri dengan penerapan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) dan media papan berpaku 

(geoboard). Hasil penelitian siklus II dapat dilihat 

sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.13 

Hasil Penelitian Siklus II 

Variabel 

Pengamatan 

Pengamatan 

Kategori Jumlah rata-

rata Nilai 

Persentas

e 

Hasil Belajar Siswa  78 86,67% SB 

Aktivitas Siswa  62 83% SB 

Aktivitas Guru 3,87 97% SB 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siklus II, hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Matematika materi bangun 

datar untuk bangun trapesium, jajar genjang dan 

belah ketupat jumlah siswa yang tuntas dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu 13 siswa dengan 

persentase 86,67% dari keseluruhan siswa. Selain 

itu, dalam kegiatan pembelajaran Matematika pada 

siklus II ini, nilai rata-rata meningkat, dari yang 

semula pada siklus I hanya 75 pada siklus II ini nilai 

rata-rata sudah mencapai 78 dengan nilai maksimal 

87 dan nilai minimum 71. Sedangkan untuk aktivitas 

siswa dan guru juga mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 13% untuk aktivitas siswa dan 4,5% untuk 

aktivitas guru. Hal ini membuktikan bahwa hasil 

penelitian tindakan kelas ini memang mengalami 

peningkatan dari semua variabel pengamatan. Dan 

untuk memvalidkan lagi hasil penelitian maka 

dilakukan siklus ketiga. 

3. Siklus III 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus ketiga, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan 
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(planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah di peroleh data nilai 

hasil belajar siswa siklus II pada pertemuan ketiga 

pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan 

Geometri dengan penerapan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) dan media papan berpaku 

(geoboard). Hasil penelitian siklus III dapat dilihat 

sebagaimana tabel di bawah ini: 
Tabel 4.13 

Hasil Penelitian Siklus III 

Variabel 

Pengamatan 

Pengamatan 

Kategori 
Jumlah 

rata-rata 

Nilai 

Persentase 

Hasil Belajar Siswa  81 100% SB 

Aktivitas Siswa  72 96% SB 

Aktivitas Guru 3,97 99% SB 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siklus III, hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Matematika materi bangun 

datar untuk bangun layang-layang dan lingkaran 

jumlah siswa yang tuntas dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu 15 siswa dengan persentase 

100%. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran 

Matematika pada siklus III ini, nilai rata-rata 

meningkat, dari yang semula pada siklus II hanya 78 

pada siklus III ini nilai rata-rata sudah mencapai 81 

dengan nilai maksimal 90 dan nilai minimum 76. 

Untuk aktivitas siswa dan guru sendiri juga 

mengalami peningkatan tiap siklusnya. Hal ini 

membuktikan bahwa hasil penelitian tindakan kelas 
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ini memang selalu mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan setiap siklusnya. Maka dari itu 

tidak diperlukan siklus berikutnya. 

 

D. Pembahasan  

1. Aktivitas Siswa dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Matematika dengan Menerapkan 

Strategi Pembelajaran Kontekstual (CTL) dan 

Media Papan Berpaku (Geoboard) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan media papan berpaku (geoboard) sangat 

memuaskan. Hal tersebut terbukti dari pelaksanaan 

pembelajaran Matematika Pokok Bahasan 

Geometri/bangun datar berjalan baik dan lancar serta 

efektif. Hal ini diwujudkan dengan respon siswa 

yang baik dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

antusiasme siswa yang tinggi dalam pelaksanaan. 

Dengan melibatkan siswa berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, berarti siswa telah 

mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang 

dimiliki secara penuh. Dalam proses pembelajaran 

terjadi perubahan dan peningkatan mutu 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa. 

Aktivitas siswa dalam menerapkan strategi 

pembelajaran kontekstual menunjukkan peningkatan 
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setiap siklusnya, hal ini dapat ditunjukkan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Aktivitas Siswa Siklus I, II dan III 

URAIAN 
SIKLUS 

I II III 

Nilai keseluruhan pengamatan 

aktivitas siswa 

422 496 572 

Persentase pengamatan aktivitas 

siswa 

70% 83% 96% 

Peningkatan  26% 

Dapat dilihat pada tabel diatas aktivitas siswa 

dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kontekstual dan media papan berpaku (geoboard) 

ada peningkatan yang signifikan dari siklus I sampai 

siklus III. Dari penelitian tindakan kelas ini dapat 

diketahui bahwa aktivitas siswa, pada siklus I 

diperoleh persentase 70%, siklus II diperoleh 

persentase 83% dan siklus III diperoleh aktivitas 

siswa yang hampir sempurna yaitu persentase  96%. 

Hal tersebut membuktikan bahwa dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dan 

media papan berpaku (geoboard) memang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dari berbagai aspek 

pengamatan di dalam proses pembelajaran di kelas. 
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2. Aktivitas Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Matematika dengan Menerapkan Strategi 

Pembelajaran Kontekstual (CTL) dan Media 

Papan Berpaku (Geoboard) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kontekstual (CTL) dan media papan berpaku 

(geoboard) sangat memuaskan. Aktivitas guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual 

menunjukkan peningkatan setiap siklusnya, hal ini 

dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.14 

Aktivitas Guru Siklus I, II dan III 

URAIAN 
SIKLUS 

I II III 

Nilai keseluruhan pengamatan 

aktivitas guru 

148 155 159 

Persentase pengamatan aktivitas 

guru 

92,5% 97% 99% 

Peningkatan  6,5% 

Dapat dilihat pada tabel diatas aktivitas guru 

dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kontekstual dan media papan berpaku (geoboard) 

ada peningkatan yang signifikan dari siklus I sampai 

siklus III. Dari penelitian tindakan kelas ini dapat 

diketahui bahwa aktivitas guru, pada siklus I 

diperoleh persentase 92,5%, siklus II diperoleh 

persentase 97% dan siklus III diperoleh aktivitas 

guru yang hampir sempurna yaitu persentase  99%. 

Dari hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa terjadi 
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peningkatan setiap siklusnya, karena hasil 

pengamatan siklus I yang sudah baik maka 

peningkatan setiap siklusnya tidak begitu signifikan. 

Karena memang dari awal guru sudah menerapkan 

strategi pembelajaran kontekstual (CTL) dengan 

sebaik mungkin dan selalu melakukan perbaikan 

setiap siklusnya. Hal tersebut membuktikan bahwa 

dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kontekstual dan media papan berpaku (geoboard) 

memang dapat meningkatkan aktivitas guru dari 

berbagai aspek pengamatan di dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

3. Pemerolehan Nilai Hasil Belajar Matematika 

dalam Penerapan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) dan Media Papan Berpaku 

(Geoboard) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai 

Hasil Belajar dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Matematika pokok bahasan Geometri dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan media papan berpaku (geoboard) 

menunjukkan peningkatan dalam setiap siklusnya, 

hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.15 

Nilai Perolehan Hasil Belajar Siswa setiap Pertemuan  

pada Siklus I, II dan III 

Uraian 
Siklus 

I II III 

Siswa yang tuntas 12 13 15 

Siswa yang tidak tuntas 3 2 - 

Rata-rata Nilai 75 78 81 

Persentase siswa yang tuntas 80% 86,67% 100% 

Peningkatan 20% 

Dapat dilihat pada tabel diatas hasil belajar 

Matematika dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kontekstual dan media papan berpaku 

(geoboard) ada peningkatan yang signifikan dari 

siklus I sampai siklus III. Dari penelitian tindakan 

kelas ini dapat diketahui bahwa hasil belajar 

matematika dari 15 siswa, pada siklus I diperoleh 12 

siswa (80%) tuntas dan 3 siswa (20%) belum tuntas 

dengan rata-rata nilai yaitu 75. Kemudian pada 

siklus II diperoleh peningkatan persentase siswa 

yang tuntas sebesar 6,67% menjadi 86,67% yaitu 

hanya 2 orang siswa saja yang belum tuntas. Dan 

pada siklus III mendapatkan persentase ketuntasan 

sebesar 100% dengan rata-rata nilai 81. 

 

E. Hasil Penelitian Disajikan dalam Bentuk Grafik 

Berdasarkan dari data-data diatas tentang aspek 

aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil belajar yang 

disajikan observasi menunjukkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran kontekstual (CTL) dan media 
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papan berpaku (geoboard) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I sampai 

siklus III dari ketiga variabel pengamatan tersebut. Hal 

ini dapat dilihat dalam grafik berikut: 

 
Gambar 4.18 

Diagram hasil pengamatan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini sebagai penguat kajian 

teori. Dan dapat dijadikan penguat bagi penelitian 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan kelas ini, 

maka Implementasi strategi pembelajaran kontekstual 

(CTL) dan penerapan media papan berpaku (geoboard) 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika kelas V 

SDN Poncol 3 Magetan tahun pelajaran 2018/2019 

dilakukan dengan melaksanakan 3 siklus dimana setiap 

siklus melakukan 4 kegiatan utama yaitu Perencanaan, 

Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi. Pada saat siklus I 

dilakukan dengan memberikan tindakan berupa 

pemberian contoh benda nyata yang ada di lingkungan 

siswa dan pengenalan media papan berpaku (geoboard) 

dalam menyampaikan materi. Tindakan pada siklus I ini 

belum berjalan secara optimal, akan tetapi sudah lebih 

baik daripada saat observasi pra tindakan. Kemudian 

memberikan tindakan perbaikan pada setiap siklus 

selanjutnya berupa pemberian dorongan dari guru dan 

bimbingan kelompok untuk aktif bertanya, melakukan 

umpan balik, pemberian penguatan di akhir 

pembelajaran, pemberian contoh benda nyata, 

pembagian kelompok secara heterogen dan juga 

bimbingan penggunaan media papan berpaku 

(geoboard).  

Penerapan strategi pembelajaran kontekstual 

menunjukkan adanya perubahan positif dalam 

pembelajaran matematika dengan merubah pembelajaran 
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konvensional kearah pembelajaran kontekstual yang 

dapat mengaktifkan siswa dan guru. Selain aktivitas 

siswa dan aktivitas guru yang mengalami peningkatan 

saat penerapan strategi pembelajaran Kontekstual (CTL)  

dan media papan berpaku (geoboard) hasil belajar 

matematika di kelas V SDN Poncol 3 Magetan juga 

mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 

KKM, dimana sebelum menggunakan strategi 

kontekstual dan penggunaan media papan berpaku hanya 

5 siswa atau sekitar 33,3% , sedangkan setelah 

menggunakan strategi pembelajaran kontekstual (CTL) 

dan media papan berpaku mengalami peningkatan di 

setiap siklusnya yaitu sebanyak 12 siswa atau sebesar 

80% siswa yang tuntas di siklus I, kemudian 13 siswa 

atau sebesar 86,67% siswa yang tuntas pada siklus II, 

dan semua siswa mendapat nilai diatas KKM pada siklus 

III. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan saran ke beberapa pihak : 

1. Bagi guru, hendaknya guru mampu menerapkan 

strategi pembelajaran kontekstual (CTL) dan media 

papan berpaku (geoboard) dalam pembelajaran di 

kelas sehingga pembelajaran dapat menyenangkan 

dan siswa mudah memahami materi yang di 

sampaikan sehingga partisipasi aktif dan nilai hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 
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2. Bagi siswa, setelah mengikuti proses belajar 

mengajar Matematika dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kontekstual (CTL) dan media papan 

berpaku (geoboard), diharapkan siswa mampu 

membiasakan belajar aktif, kreatif, dan inovatif serta 

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki 

dalam proses pembelajaran berbagai bidang studi. 

3. Bagi lembaga sekolah, sebaiknya memotivasi guru-

guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 

pembelajaran sehingga pembelajaran di sekolah 

lebih bervariasi atau tidak monoton. Dan dengan 

melihat hasil pembelajaran dengan penerapan 

strategi pembelajaran kontekstual dan media papan 

berpaku (geoboard) tentunya sekolah selalu 

mendukung dan memfasilitasi guru dalam 

melaksanakan variasi pembelajaran agar lebih 

inovatif dalam memperbaiki mutu pembelajaran. 
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