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Berdasarkan observasi peneliti, proses pembelajaran matematika yang terjadi saat ini masih  
kurang  menekankan  pada  proses  pembelajaran  yang  mengaktifkan  siswa.  Guru  masih  
memegang  peran  dominan  dikelas,  pembelajaran  tidak  bersifat  membangun  pemahaman  
siswa sendiri sehingga siswa hanya mendapatkan pengetahuan dari guru bukan pemahaman.  
Keaktifan  bertanya  tidak  didorong  oleh  guru,  siswa  belajar  sendiri-sendiri,  serta  belum 
dihadirkannya model (contoh) untuk membantu siswa berpikir. Belum adanya refleksi diakhir  
pembelajaran, serta terkadang guru memberikan tugas-tugas yang kurang relevan dengan  
indikator-indikator  yang  dipelajari  siswa  sehingga  hasil  belajar  siswa  kurang  maksimal.  
Beranjak  dari  kondisi  yang  telah  diuraikan,  terdapat  suatu  masalah  tentang  bagaimana  
penerapan  proses  pembelajaran  yang  cocok  untuk  dikembangkan  guru  dalam  upaya  
meningkatkan keaktifan serta hasil belajar siswa. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model  
pembelajaran CTL karena terdapat tujuh komponen dalam pembelajaran CTL yang membuat  
model CTL berbeda dengan model pembelajaran lainnya dianggap cocok untuk mengatasi  
permasalahan  sesuai  dengan kondisi  diatas.  Adapun  tujuh  komponen  CTL  tersebut  yaitu:  
konstruktivisme,  pemahaman,  bertanya,  masyarakat  belajar,  pemodelan,  refleksi,  dan  
penilaian  yang  nyata.  Penelitian  ini  akan  menerapkan  model  pembelajaran  CTL  yang  
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran CTL adalah pembelajaran  
yang membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata  
siswa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menemukan peningkatan keaktifan  
siswa  dalam  proses  belajar  mengajar  dengan  menggunakan  metode  CTL,  serta  untuk  
menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan  
metode  CTL.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai  model  
pembelajaran CTL guna meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan sumbangan pikiran  
sebagai  bahan rujukan  untuk pengembangan pembelajaran  matematika  selanjutnya.Model  
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang berusaha mengkaji dan merefleksi  
secara kolaboratif  suatu pendekatan pembelajaran guna meningkatkan  proses dan produk 
pembelajaran di kelas. PTK mempunyai empat komponen pokok, yaitu perencanaan, tindakan,  
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas V SD Negeri Tanjungsari I.  
Instrumen  penelitian  yang  diguinakan  adalah  tes  bentuk  uraian  dan  lembar  observasi.  
Penelitian ini terdiri dari tiga siklus tindakan pembelajaran. Analisis penelitian menggunakan 
analisis  Holistic  Scoring Rubrics untuk tes bentuk uraian,  serta kriteria  penskoran tertentu  
untuk  lembar  observasi.Berdasarkan  analisis  kualitatif  terhadap  hasil  tes   dan  observasi,  
diperoleh  kesimpulan  bahwa  terdapat  peningkatan  hasil  belajar  siswa  pada  setiap  siklus  
tindakan.  Oleh  karena  itu,  penulis  menyarankan  agar  model  pembelajaran  CTL  dijadikan  
alternatif pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa.

Kata Kunci : ptk,ctl.

Pembelajaran  matematika  dilakukan  dengan  cara  guru  melakukan 
penekanan pada struktur yang diarahkan kepada penggunaan prinsip dari 
suatu  pokok  bahasan yang lain.  Struktur  merupakan memahami  konsep 
dasar terhadap prinsip dari suatu pokok bahasan. Latihan secara berkala 
dan  bersifat  rasional  merupakan  kegiatan  penting  bagi  siswa  untuk 
mengerti,  memahami,  menggunakan,  menyimpulkan,  menilai  dan 
mengambil manfaat dari pokok bahasan matematika yang dipelajari siswa. 
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Untuk mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh guru, terlebih dahulu 
siswa perlu  menghafal  dan  memahami  pengertian  dasar,  prasyarat  dan 
pola  kerja.  Supaya kegiatan  belajar  matematika  tidak menjemukan bagi 
siswa  diperlukan  satu  kegiatan  yang  bervariasi.  Tugas  guru  dalam 
pembelajaran  CTL  adalah  membantu  siswa  dalam  mencapai  tujuannya. 
Maksudnya,  guru  lebih  berurusan  dengan  strategi  daripada  memberi 
informasi.  Guru  hanya  mengelola  kelas  sebagai  sebuah  tim  yang 
bekerjasama untuk menemukan suatu yang baru bagi siswa. Proses belajar 
mengajar lebih diwarnai student centered daripada teacher centered.

Saat  ini,  pembelajaran matematika dalam konsep pengukuran luas 
bangun  datar  layang-layang,  guru  melakukan  apersepsi  dengan  cara 
meminta siswa untuk menggambar bangun layang-layang. Siswa tampak 
antusias  mengikuti  pembelajaran,  selanjutnya  guru  menerangkan  materi 
dengan  menggunakan  metode  ceramah.  Sesekali  guru  memberi  contoh 
dengan menggunakan gambar sebagai contoh dari bentuk layang-layang. 
Setelah itu guru memberikan rumus luas layang-layang, kemudian siswa 
mencatatnya.

Di  akhir  kegiatan  pembelajaran  diadakan  kegiatan  tes  tulis  untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 
telah disampaikan, setelah diperiksa ternyata banyak siswa yang mendapat 
nilai  rendah.  Dengan  kriteria  keberhasilan  tes  yang  ditetapkan  SDN 
Tanjungsari I untuk pelajaran matematika kelas V mengacu pada KKM yaitu 
6,0.  Dari  30  siswa,  22  siswa  memperoleh  nilai  di  bawah  KKM.  Hal  ini 
mungkin  disebabkan  karena  siswa  belum paham  mengenai  materi  luas 
layang-layang, sehingga ketika menemui konteks baru siswa belum mampu 
mengaitkannya  dengan  materi  yang  sudah  disampaikan.  Atas  dasar 
kenyataan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian 
lebih dalam tentang pembelajaran matematika menggunakan metode CTL 
guna  meningkatkan  hasil  belajar  matematika  siswa  kelas  V  SDN 
Tanjungsari  I  Kecamatan  Leuwimunding  Kabupaten  Majalengka.  Adapun 
Pertanyaan Penelitian sebagai berikut :
a. Adakah  peningkatan  keaktifan  siswa  dalam proses  belajar 

mengajar  mata  pelajaran  matematika  dengan  menggunakan  metode 
Contextual  Teaching  and  Learning (CTL)  pada  materi  ‘Luas  Layang-
layang’  dikelas  V  SDN  Tanjungsari  I  Kecamatan  Leuwimunding 
Kabupaten Majalengka?

b. Adakah peningkatan hasil belajar siswa materi ‘Luas Layang-
layang’  mata  pelajaran  matematika  setelah  menggunakan  metode 
Contextual  Teaching  and  Learning (CTL),  pada  siswa  kelas  V  SDN 
Tanjungsari I Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?

MATERI DAN METODE

Subjek Penelitian.  Adapun  subjek  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh 
siswa  kelas  V  SDN  Tanjungsari  I  Kecamatan  Leuwimunding  Kabupaten 
Majalengka yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 
12 siswa perempuan.
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Penelitian  Tindakan  Kelas.  Langkah-langkah  pengolahan  data  yang 
penulis lakukan yaitu: Kategorisasi Data, Validitas Data, Interpretasi Data, 
Tindakan.

HASIL 

Siklus I

Observasi dan Hasil Tes Siklus I. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
2  orang  mitra  peneliti  yaitu  guru  kelas  V  dan  guru  lain  pada  siklus  I, 
diperoleh  dari  lembar  keaktifan  siswa,  yang  mencakup:  (1)  Antusias 
mengikuti pembelajaran, (2) Melakukan kegiatan mengukur, menghitung, 
mengamati,  mencatat,  membuat  tabel,  (3)  Melakukan  percobaan  dan 
penemuan,  (4)  Membuat  kesimpulan  (5)  Saling  bertanya,  (6)  Saling 
bekerjasama, (7) Menyelesaikan masalah, (8) Melakukan refleksi. Keaktifan 
siswa yaitu hanya 45% dimana hanya 14 anak yang dapat dikatakan aktif, 
sedangkan 18 anak belum mencapai kategori aktif sebanyak 55%. Namun 
mereka  menampakkan  respon  yang  cukup  antusis  dengan  perasaan 
senang  dari  roman  wajah  mereka,  sehingga  mereka  terlibat  aktif 
melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  dengan  menggunakan  metode 
CTL. Pada  pertemuan  pertama  ini,  sebagian  besar  waktu  pembelajaran 
digunakan  untuk  menyelesaikan  LKS  1  dan  diskusi  kelompok.  Menurut 
pengamat 1 ada sekitar 50% - 75% siswa antusias mengikuti pembelajaran. 
Namun,  pengamat  2  menyatakan  hanya  antara  25% -  50% siswa yang 
antusias.  Pengamat  2  berpendapat  bahwa  kebanyakan  dari  mereka 
memang  terlihat  senang  terhadap  pembelajaran  pertama  ini,  namun 
mereka masih banyak yang aktif sendiri seperti mengobrol dengan teman 
lain,  gurau  dan  tidak  fokus  sehingga  siswa  tersebut  tidak  dikatakan 
antusias  mengikuti  pembelajaran  ini. Pada  saat  diskusi  kelompok, 
pengamat  1  dan  2  menilai  siswa  yang  melakukan  kegiatan  mengukur, 
menghitung, mengamati, mencatat dan membuat tabel hanya sekitar 25% 
- 50% dari jumlah siswa. Hal tersebut terlihat saat mereka mengisi Lembar 
Kerja  Siswa.  Siswa  menilai  bahwa  diskusi  itu  adalah  siswa  yang  pintar 
mengerjakan tugas sementara siswa lain meniru hasilnya sehingga yang 
melakukan  kegiatan  mengukur,  menghitung,  mengamati,  mencatat  dan 
membuat  tabel  hanya  siswa yang  dikatakan  pandai  dikelasnya. Adapun 
siswa yang melakukan percobaan dan penemuan hanya kurang dari 25%, 
alasannya sama yaitu yang melkukan kegitan  tersebut hanya siswa yang 
pintar.  Siswa yang dikatakan membuat kesimpulan menurut pengamat 1 
dan 2 ada sekitar 25% - 50%, hal tersebut terlihat pada LKS yang hampir 
setengah dari siswa telah menjawab benar. Pembelajaran siklus I ini masih 
sedikit siswa yang saling bertanya, hanya 25% - 50% siswa. Kebanyakan 
dari siswa langsung bertanya kepada guru, padahal pembelajaran dengan 
metode CTL lebih menekankan kepada saling bertanya antar siswa. Siswa 
yang  saling  bekerjasama juga  masih  sedikit  yaitu  <25% siswa menurut 
pengamat pertama dan antara 25% - 50% menurut pengamat kedua. Hal 
tersebut dikarenakan siswa yang pintar hanya bekerjasama dengan siswa 
yang  pintar  juga  dikelompoknya. Siswa  yang  menyelesaikan  masalah 
dalam LKS menurut pengamat pertama 50% - 75% dan menurut pengamat 
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kedua  anatar  25%  -  50%  saja.  Siswa  yang  melakukan  refleksi  diakhir 
pembelajaran ada sekitar 25% - 50% menurut kedua pengamat tersebut.

Setelah  siswa  menemukan  konsep  dari  LKS  1  tersebut  guru  kemudian 
meminta  kepada  tiap-tiap  kelompok  untuk  mempresentasikan  hasil 
temuannya. Selama proses  pembelajaran  berlangsung,  kedua  pengamat 
mengisi lembar keaktifan siswa untuk mengetahui kemampuan keaktifan 
siswa.  Pada  akhir  siklus  pembelajaran,  guru  memberikan  tes  1  untuk 
mengetahui  hasil  belajar  yang telah dilaksanakan. Dari  hasil  tes belajar 
matematika  pada  siklus  I  yang  ditunjukkan  pada  tabel  4.3.  menyatkan 
bahwa pada tes pertama ada 9 anak (27%) yng mendapat kategori jelek. 
10 anak (32%) masih tergolong kategori kurang. 7 anak (22%) tergolong 
kategori cukup, 4 anak (12%) yang tergolong kategori baik, dan hanya 2 
anak (6%) yang tergolong kategori sangat baik. Oleh karena itu, peneliti 
masih perlu memperbaiki hasil belajar matematika pada siklus berikutnya.
Refleksi Hasil Siklus I. Berdasarkn orientasi pada siklus I hasil  refleksi 
yang diperoleh dari observasi keaktifan siswa dan tes. 

Perencanaan  Tindakan  Siklus  II. Berdasarkan  refleksi  pada  siklus  I, 
maka kekurangan yang harus segera diatasi adalah alokasi waktu. Dalam 
dua  jam  pelajaran,  seharusnya  pembelajaran  dapat  menyeluruh 
menerapkan metode CTL.

Tindakan  Siklus  II. Berdasarkan  perencanaan  tindakan  siklus  I,  maka 
guru  melakukan  tindakan  untuk  perbaikan  tindakan  selanjutnya  yaitu 
menyesuaikan kembali waktu pembelajaran dengan memacu pada materi 
pokok  bahasan  dan  metode  CTL.  Selain  itu,  guru  lebih  berusaha 
mengoptimalkan  pengelolaan  kelasnya  dan  lebih  berperan  sebagai 
fasilitator dan motivator siswa agar lebih berfikir kreatif. Pada saat proses 
pembelajaran,  guru  lebih  mengarahkan  siswa  untuk  bekerjasama  dan 
saling bertanya dalam proses diskusi.

Hasil Siklus II

Observasi dan Hasil Tes Siklus II. Tindakan yang dilakukan pada siklus 
II hampir sama dengan kegiatan pada siklus I, hanya saja indikator yang 
disampaikan  berbeda yaitu  menemukan  rumus  luas  layang-layang.  63% 
siswa sudah dikatakan aktif, sedangkan 37% siswa belum dikatakan aktif. 
Menurut  pengamat  1  ada  sekitar  > 75%  siswa  antusias  mengikuti 
pembelajaran. Namun, pengamat 2 menyatakan hanya antara 50% - 75% 
siswa  yang  antusias. Pada  saat  diskusi  kelompok,  pengamat  1  dan  2 
menilai  siswa  yang  melakukan  kegiatan  mengukur,  menghitung, 
mengamati,  mencatat  dan membuat  tabel  sama dengan siklus  I  sekitar 
25% - 50% dari  jumlah siswa. Adapun siswa yang melakukan percobaan 
dan penemuan menurut pengamat I adalah 25% - 50%, namun menurut 
pengamat  2  hanya  kurang  dari  25%.  Siswa  yang  dikatakan  membuat 
kesimpulan menurut pengamat 1 dan 2 meningkat ada sekitar 50% - 75%, 
hal  tersebut terlihat pada LKS yang lebih dari  setengah dari  siswa telah 
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menjawab benar. Pembelajaran siklus II ini masih sedikit siswa yang saling 
bertanya, hanya 25% - 50% siswa menurut pengamat 1 dan antara 50% - 
75%  menurut  pengamat  2.  Kebanyakan  dari  siswa  masih  langsung 
bertanya kepada guru,  padahal  pembelajaran dengan metode CTL lebih 
menekankan  kepada  saling  bertanya  antar  siswa.  Siswa  yang  saling 
bekerjasama  juga  masih  sedikit  yaitu  25%  -  50%  siswa. Siswa  yang 
menyelesaikan masalah dalam LKS menurut pengamat pertama 50% - 75% 
dan  menurut  pengamat  kedua  antara  50%  -  75%  saja.  Siswa  yang 
melakukan refleksi diakhir pembelajaran ada sekitar 50% - 75% menurut 
kedua  pengamat  tersebut. Ada 2  siswa  (6%)  yang  masih  kurang 
memahami konsep,  13 siswa (41%) yang cukup memahami konsep, 12 
siswa (38%) yang tergolong pada kriterium baik dan 5 siswa (16%) yang 
mendapat predikat sangat baik.

Refleksi Hasil  Siklus II.  Berdasarkan orientasi  pada kegiAtan  siklus II, 
dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran siklus II. 

Perencanaan Tindakan Siklus III.  Berdasarkan refleksi  pada siklus  II, 
maka  kekurangan  yang  harus  segera  diatasi  adalah  guru  harus 
mengarahkan perintah-perintah yang ada di  LKS agar siswa tidak terlalu 
bingung dengan petunjuk dan perintah yang terdapat pada bahan ajar atau 
LKS. Guru juga harus mengatur siswa yang pandai agar dapat membantu 
siswa yang kurang. Saat proses pembelajaran jangan terlalu terburu-buru 
Karena akan membingungkan siswa yang berkemampuan lambat.

Tindakan Siklus III.  Berdasarkan refleksi siklus II, maka saran tindakan 
perbaikan untuk siklus berikutnya adalah guru harus lebih optimal lagi saat 
membimbing siswa serta meningkatkan pengelolaan siswa.

Siklus III

Observasi dan Hasil Tes Siklus III. Tindakan yang dilakukan pada siklus 
III  hampir  sama dengan kegiatan pada siklus II,  hanya saja materi  yang 
disampaikan berbeda yaitu menemukan rumus mencari diagonal panjang 
dan  diagonal  pendek  layang-layang  dengan  cara  menurunkannya  dari 
rumus pokok. Keaktifan siswa pada siklus III  ini sebanyak 80%, melebihi 
target keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75%. Menurut pengamat 1 
dan 2 ada sekitar > 75% siswa antusias mengikuti pembelajaran. Pada saat 
diskusi  kelompok,  pengamat  1  dan  2  menilai  siswa  yang  melakukan 
kegiatan  mengukur,  menghitung,  mengamati,  mencatat  dan  membuat 
tabel  sama  sekitar  50%  -  75%  dari  jumlah  siswa. Adapun  siswa  yang 
melakukan percobaan dan penemuan menurut pengamat I dan II adalah 
25% - 50%. Siswa yang dikatakan membuat kesimpulan menurut pengamat 
1 dan 2 meningkat ada sekitar > 75%, hal tersebut terlihat pada LKS yang 
lebih dari 75% dari siswa telah menjawab benar. Pembelajaran siklus III ini 
siswa yang saling bertanya menurut  pengamat I  hanya 50% - 75% dan 
lebih  dari  75% menurut  pengamat  2.  Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan 
pembelajaran dengan metode CTL yang lebih menekankan kepada saling 
bertanya  antar  siswa.  Siswa yang  saling  bekerjasama yaitu  25% -  50% 
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siswa menurut pengamat I dan antara 50% - 75% menurut pengamat II. 
Siswa  yang  menyelesaikan  masalah  dalam  LKS  menurut  pengamat 
pertama dan kedua yaitu 50% - 75%. Siswa yang melakukan refleksi diakhir 
pembelajaran  ada  sekitar  > 75%  menurut  kedua  pengamat  tersebut. 
Hanya ada 1 siswa (3%) yang sudah cukup memahami konsep,  14 siswa 
(44%)  yang  tergolong  pada  kriterium  baik  dan  17  siswa  (53%)  yang 
mendapat predikat sangat baik.

Refleksi Hasil Siklus III. Berdasarkan orientasi  pada kegiatan siklus III 
melalui  lembar  keaktifan  siswa,  dan  tes  dilakukan  refleksi  (perbaikan) 
terhadap pelaksanaan siklus III

Perencanaan Tindakan. Secara keseluruhan, pada siklus III ini penerapan 
metode  CTL  sudah  cukup  berjalan  dengan  baik.  Alokasi  waktu  yang 
direncanakan cukup memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi siswa 
dalam menerapkan prosedur metode CTL. Siswa juga terlihat sudah saling 
bekerjasama dengan teman kelompok. Saat mendengarkan argumen siswa 
mendengarkan  dengan  seksama.  ini  berarti  siswa  sudah  menghargai 
pendapat  seseorang.  Siswa  yang  pandai  tidak  terlalu  mendominasi 
jalannya  diskusi,  sebaliknya  siswa  yang  kurang  sudah  berani  untuk 
mengajukan  pertanyaan  dan  pendapat  pada  kelompoknya.  peran  guru 
pada  siklus  III  ini  tidak  lagi  dominan.  Sehingga  proses  pembelajaran 
dihentikan karena target keberhasilan telah dicapai.

Tindakan. Siklus  III  merupakan  siklus  terakhir  dari  rencana  penelitian 
tindakan  kelas  karena  target  keberhasilan  telah  terlaksana.  Siklus  ini 
diharapkan  dapat  menjadi  patokan  dalam  pengembangan  bahan  ajar 
dengan  merefleksikan  keunggulan-keunggulan  serta  mengatasi  dan 
memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus sebelumnya.

Analisis Data

Kemampuan  Hasil  Belajar  Matematika  Siswa.  Untuk  mengetahui 
perkembangan  hasil  belajar  matematika  siswa  setelah  mengikuti 
pembelajaran  dengan  menggunakan  metode  CTL,  setiap  siklus 
pembelajaran  dilakukan  tes. Setelah  tes  dilakukan,  kemudian  dilakukan 
pemeriksaan  menggunakan  Holistic  Scoring  Rubrics  sebagai  penskoran, 
mengingat alat tes berupa tes uraian. Data yang dianalisis diperoleh dari 
hasil  tes  siswa  pada  siklus  tindakan.  Setelah  mengikuti  pembelajaran 
dengan menggunakan metode CTL pada siklus I, sebagian kecil siswa hasil 
belajarnya  berada  pada  kriteria  jelek  (28%),  sebagian  lain  berkriteria 
kurang  (31%),  cukup  (22%),  baik  (13%),  dan  sangat  baik  hanya  (6%). 
Sedangkan pada siklus II, persentase siswa sangat baik meningkat cukup 
signifikan  yaitu  16%,  pada  criteria  baik  38%,  cukup  41%,  kurang  6%, 
sedangkan pada kriteria jelek tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 
dengan  hasil  belajar  pada  criteria  sangat  baik  mengalami  peningkatan 
yang  cukup  signifikan.  Siswa  yang  berada  pada  criteria  baik  juga 
mengalami  peningkatan,  dan  siswa  yang  berada  pada  criteria  kurang 
mengalami  penurunan.  Namun  demikian,  pada  siklus  ini,  siswa  yang 
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memperoleh hasil belajar yang berada pada criteria jelek tidak ada. Pada 
siklus III,  siswa yang berada pada kriteria sangat baik 53%, criteria baik 
44%,  dan  cukup  3%  serta  criteria  kurang  dan  jelek  tidak  ada.  Hal  ini 
menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan hasil belajar pada kriteria 
sangat baik dan baik dari tiap siklus mengalami peningkatan, sedangkan 
pada  siklus  ini  criteria  cukup  mengalami  penurunan.  persentase  siswa 
criteria kurang dan jelek juga mengalami penurunan. Perkembangan hasil 
belajar  matematika  siswa  untuk  masing-masing  criteria  pada  setiap 
tindakan pembelajaran. criteria sangat baik mengalami peningkatan untuk 
setiap  tindakan  pembelajaran.  Hal  ini  berarti,  sebagian  kecil  siswa 
kemampuan  hasil  belajarnya  sudah  sangat  baik.  Semakin  banyak  siswa 
yang   memiliki  kemampuan  sangat  baik  mengakibatkan  siswa  dengan 
kemampuan  hasil  belajar  pada  criteria  baik  dan  cukup  mengalami 
penurunan persentase. Siswa yang berada pada criteria kurang dan jelek 
mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis  pada  setiap  tindakan 
pembelajaran. Hal ini berarti, siswa yang kemampuan hasil belajar kurang 
dan jelek pada awalnya banyak menjadi tidak ada. Skor rata-rata hasil (tes) 
belajar matematika siswa pada pokok bahasan luas layang-layang di SDN 
Tanjungsari I mengalami peningkatan tiap siklus. Pada siklus I mean 6,22 
berada pada kategori cukup, pada siklus II mean 8,72 berada pada kategori 
baik dan siklus III mean 10,56 berada pada kategori baik.

Kemampuan  Keaktifan  Siswa.  Untuk  mengetahui  perkembangan 
keaktifan  siswa pada  mata  pelajaran  matematika  dengan menggunakan 
metode CTL, penulis menggunakan lembar observasi keaktifan belajar yang 
memuat  aspek-aspek  atau  kategori  keaktifan  siswa  yaitu  antusias 
mengikuti  pelajaran,  melakukan  kegiatan  mengukur,  menghitung, 
mengamati,  mencatat,  membuat  table,  melakukan  percobaan  dan 
penemuan,  membuat  kesimpulan,  saling  bertanya,  saling  bekerjasama, 
menyelesaikan  masalah,  dan  melakukan  refleksi. Dapat  dilihat  dengan 
jelas bahwa untuk setiap siklus tindakan terdapat peningkatan skor pada 
kategori pengamatan. Kategori pengamatan yang mengalami peningkatan 
adalah  antusias  mengikuti  pelajaran,  melakukan  kegiatan  mengukur, 
menghitung, mengamati, mencatat, membuat table, Melakukan percobaan 
dan penemuan, membuat kesimpulan, saling bertanya, saling bekerjasama, 
menyelesaikan masalah dan melakukan refleksi. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan uraian dari hasil analisis bahwa penerapan metode CTL 
dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada umumnya 
berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
Hal ini dapat dilihat dari perhitungan hasil belajar matematika siswa pada 
setiap siklusnya. Pada siklus I,  skor rata-rata hasil  tes matematika siswa 
adalah 6,22. Pada siklus II, skor rata-rata hasil tes matematika siswa adalah 
8,72. Siklus III, skor rata-rata hasil tes matematika siswa adalah 10,56. Ini 
berarti  terdapat  peningkatan  hasil  belajar  matematika  siswa.  Hal  ini 
disebabkan  pembelajaran  matematika  menggunakan  metode  CTL  dapat 
melatih siswa untuk berfikir kreatif. Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga 
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siklus  yang  menyatakan  terdapat  peningkatan  hasil  belajar  matematika 
siswa di tiap siklusnya tersebut sesuai dengan landasan teori tentang CTL 
yang terdapat pada bab II. Pembelajaran CTL membantu siswa memahami 
konsep  matematika  dengan  cara  mengaitkannya  dengan  situasi  nyata 
siswa sehari-hari  sehingga keaktifan dan hasil  belajar  matematika siswa 
pun meningkat. 

 KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Metode CTL dapat meningkatkan keaktifkan 

siswa dalam proses belajar mengajar mata pelajaran matematika pada 
materi  luas  layang-layang  di  kelas  V  SDN  Tanjungsari  I  Kecamatan 
Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Keaktifan siklus I  45%, siklus II 
63% dan siklus III 80%.

2. Penerapan metode CTL dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Tanjungsari I untuk pokok 
bahasan luas laying-layang. Semula pada siklus I skor rata-rata sebesar 
6,22 termasuk kategori cukup. Pada siklus II skor rata-rata sebesar 8,72 
termasuk  kategori  baik.  Pada  siklus  III  skor  rata-rata  sebesar  10,56 
termasuk kategori baik.
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