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Abstract: The problem of student learning outcomes at SD Negeri Cidahu 2 is because
Mathematics learning is not perceived as meaningful. Students do not feel that Mathematics is
a fun subject but it is burdensome because they have to think in numbers. In fact, students will
be more interested and quickly understand if it starts with concrete thoughts and then leads to
abstract things. Learning that is associated with the real world and skills developed on the basis
of understanding not developed from the results of training will make students feel satisfied.
The method used in this research is a contextual approach. The data collection tools used
consisted of learning instruments, evaluation (test and non-test) and observation instruments
for teachers and students. This research was conducted with 2 learning cycles and each cycle
consisting of 1 meeting. The subjects studied were sixth grade students of SD Negeri Cidahu 2,
Kopo District, Serang Regency in the 2020/2021 school year. Which consists of 21 male students
and 20 female students with a total of 43 students. The results showed that before the
improvement of learning, the students who completed the KKM 60 were only 15 students out
of 41 students (32%). In the improvement of learning cycle 1 students who completed KKM ~ 60
increased to 25 students (56%) and on the improvement of cycle 2 students who completed
KKM ~ 60 increased again to 40 students (92%). And only 5 students (8%) have not yet
completed it. The application of CTL can improve the ability of mathematics learning outcomes
about drawing the square root of cubic numbers in grade VI students at SD Negeri Cidahu 2

Keywords: Improving Mathematics Learning Outcomes, Using the Contextual Teaching and
Learning Approach
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Pendahuluan
Memperoleh nilai yang baik dan memuaskan pada pelajaran di sekolah adalah
harapan dari semua siswa, guru maupun orang tua. Terlebih pada mata pelajaran
matematika yang dianggap mata pelajaran sulit bagi banyak orang. Sehingga memperoleh
hasil yang baik pada mata pelajaran matematika merupakan suatu kebanggaan tersendiri
bagi yang mendapatkannya.
Demikian pula halnya dengan para siswa dan guru dari siswa SD Negeri Cidahu 2
Kecamatan Kopo pada umumnya dan siswa kelas enam pada khususnya. Namun kenyataan
berkehendak lain, karena dalam kenyataanya pada ulangan harian yang dilaksanakan
beberapa kali pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021 ini selalu kurang memuaskan.
Dengan kata lain hasil yang diperoleh pada mata pelajaran matematika rendah. Hal ini dapat
dilihat dari 2 kali ulangan harian yang dilaksanakan dalam semester 1 tahun pelajaran
2020/2021 ini. Hasil ulangan harian yang pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, 19 juli
2020 dari 43 siswa yang mengikuti ulangan ternyata yang mendapat nilai diatas nilai enam
puluh hanya 7 siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswapun hanya 70 sedangkan nilai
terendah 30 rata-rata seluruh siswa 35. Dari hasil perbaikan yang dilaksanakan ternyata
siswa yang mendapat nilai kurang dari nilai ketuntasan minimal yaitu 60 tidak semua siwa
dapat mencapai ketuntasan. Pada ulangan harian yang kedua yang dilaksanakan pada hari
Selasa, 13 September 2020 hasil yang diperoleh siswa juga tidak dapat memuaskan. Siswa
yang mendapat nilai dibawah nilai ketuntasan minimal cukup banyak nilai tertinggi yang
diperoleh siswa adalah 75 sedangkan nilai terendah 40, rata-rata seluruh siswa 56. Setelah
diadakan perbaikan pun tidak semua siswa dapat memperoleh nilai diatas nilai ketuntasan
minimal meskipun terdapat peningkatan namun hanya beberapa siswa. Nilai tertinggi yang
diperoleh siswa meningkat yaitu 75 namun siswa yang mendapat nulai kurang dari nilai
ketuntasan minimal masih cukup banyak. Rata-rata dari kedua ulangan tersebut di bawah
40. Masih jauh dari harapan atau dari nilai ketuntasan minimal yaitu 60.
Permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada SD Negeri Cidahu 2 tersebut
dikarenakan pelajaran matematika tidak dirasakan sebagai suatu hal yang berarti. Siswa
tidak merasa bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang mengasikkan tetapi
memberatkan karena harus berfikir dengan angka-angka, siswa yang masih rendah daya
berfikir abstraknya hanyalah mendapatkan gambaran yang ferbalistik. Padahal siswa akan
lebih tertarik dan cepat mengerti jika diawali dari pemikiran yang konkrit baru setelah itu
menuju ke hal-hal yang abstrak. Pembelajaran yang dikaitkan dengan dunia nyata dan
ketrampilan yang dikembangkan atas dasar pemahaman bukan dikembangkan dari hasil
latihan-latihan akan membuat siswa merasa puas diri .
Harapan yang diinginkan adalah permasalahn rendahnya hasil belajar siswa pada
mata pelajaran matematika khususnya pada Kompetensi Dasar kemampuan menentukan
pengakaran pangkat tiga bilangan kubik dapat meningkat. Jika hasil ulangan meningkat
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tentu dalam menempuh Ujian Akhir Sekolah pun tidak akan mengalami kesulitan. Siswa
dapat lulus dengan memperoleh nilai diatas ketuntasan minimal.
Sehubungan dengan uraian peneliti maka perlu adanya suatu langkah inovasi
,sehingga peran adanya kajian dan penelitian yang membantu siswa dalam upaya
meningkatkan hasil belajar, terutama pada mata pelajaran matematika kemampuan
menentukan pengakaran pangkat tiga bilangan kubik dapat teratasi. Pelajaran matematika
bukan lagi sesuatu yang memberatkan bagi para siswa tetapi merupakan sesatu yang
mengasyikkan dan senantiasa dinantikan kehadirannya oleh para siswa. Langkah langkah
pembaharuan memang banyak macamnya .dan salah satu upaya agar pembelajaran yang
disampaikan dapat diterima oleh siswa secara optimal yaitu dengan melalui pendekatan
kontekstual dalam menyampaikan materi pelajaran matematika pada Kompetensi Dasar
kemampuan menentukan pengakaran pangkat tiga dari bilangan kubik.
Berdasarkan latar belakang masalah agar dalam penelitian ini dapat terarah maka
peneliti menitik beratkan pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran
matematika kelas VI SD Negeri Cidahu 2 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran
kontekstual dalam menyampaikan materi pelajaran matematika.
Adapun pokok permasalahannya adalah :
Apakah dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan pengakaran pangkat tiga dari
bilangan kubik pada siswa kelas VI SD Negeri Cidahu 2 tahun pelajaran 2020/2021?
Dalam penelitian ini penulis tidak akan meneliti mengenai hasil belajar siswa pada
seluruh mata pelajaran di Sekolah Dasar, akan tetapi penulis akan meneliti tentang
peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VI SD Negeri Cidahu 2 tentang penarikan
akar pangkat tiga bilangan kubik dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching
and Learning semester 1 tahun pelajaran 2020/2021.
1.

Berdasarkan pembatasan masalah, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang
akan diteliti sebagai berikut: Apakah dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching
and Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SD Negeri Cidahu
2 tentang penarikan akar pangkat tiga bilangan kubik semester I tahun pelajaran
2020/2021?
Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti merumuskan tujuan yang ingin dicapai
adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SD Negeri Cidahu 2
tentang penarikan akar pangkat tiga bilangan kubik dengan menggunakan pendekatan
Contextual Teaching and Learning semester 1 tahun pelajaran 2020/2021.
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Metodologi
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas VI SD Negeri Cidahu 2 Kecamatan Kopo Kabupaten
Serang. Pemilihan tempat didasarkan pada pertimbangan:
1. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika
2. Menerapkan pembelajaran matematika di SD dengan penanaman konsep-konsep
mencoba bagi siswa sendiri.
Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu bulan Oktober s/d November tahun 2020 .
Rincian kegiatan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
2. Persiapan penelitian
3. Koordinasi persiapan tindakan
4. Pelaksanaan ( perencanaan, tindakan, monitoring dan evaluasi, dan refleksi )
5. Penyusunan laporan penelitian
6. Seminar hasil penelitian.
7. Penyempurnaan laporan berdasarkan masukan seminar
8. Penggandaan dan pengiriman laporan penelitian
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VI Sekolah Dasar
Negeri Cidahu 2 Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang berjumlah 43 siswa, terdiri dari 22
siswa putra dan 21 siswa putri. Siswa kelas VI sebagai subjek yang akan diamati kegiatan
pembelajarannya dan dikenai tindakan.
3. Data dan Sumber Data
Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses pembelajaran
menentukan pengakaran pada bilangan kubik, kemampuan siswa dalam penggunaan
konsep-konsep, motivasi siswa, serta kemampuan guru dalam menyusun rencana
pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di kelas.
Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi :
(1). Siswa dan guru.
(2). Tempat dan peristiwa belangsungnya aktivitas pembelajaran matematika.
(3). Dokumen atau arsip, yang antara lain berupa Kurikulum, RPP, hasil kerja siswa, dan
buku penilaian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi pengamatan,
wawancara atau diskusi, kajian dokumen, angket, dan tes yang masing-masing secara
singkat diuraikan sebagai berikut: .
(1). Pengamatan (dengan melingkari bilangan kubik pada tabel angka).
(2). Diskusi ( menemukan sendiri hasil penarikan akar pangkat tiga dengan konsep yang
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dimiliki siswa).
(3). Tes ( mengerjakan tes tertulis )
5. Teknik Pemeriksaan Validitas Data
Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data antara lain adalah triangulasi
dan review informan kunci.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sarana
diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data itu ( Lexy J.Moleong,
1995: 178 ).
Review informan kunci adalah mengkonfirmasikan data atau intepretasi temuan
kepada informan kunci sehingga diperoleh kesepakatan antara peneliti dan informan
tentang data atau interpretasi temuan tersebut.
6.Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil
dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif )
dan teknik analisis kritis.
3.7.Indikator Kinerja
Peningkatan hasil belajar matematika dalam menentukan pengakaran pangkat tiga
dari bilangan kubik, maka dipergunakan indikator sebagai berikut:
1). 60% dari jumlah keseluruhan kegiatan peningkatan hasil belajar matematika dengan
pendekatan kontekstual telah diterapkan oleh guru minimal dengan kategori baik.
Ketuntasan hasil belajar siswa, peneliti memberi target 80 % dari jumlah siswa memperoleh
nilai diatas KKM (60).
Pembahasan
1. Siklus I
Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran Siklus I, mulai dari kegiatan perencanaan,
peneliti telah melakukan kerja sama dengan teman sejawat. Semua berjalan dengan lancar sampai
pada tahap pelaksanaan dan seterusnya adalah observasi dan refleksi. Semuanya merupakan proses
berkesinambungan yang membuahkan hasil seperti data yang terkumpul pada lampiran siklus I.
Peningkatan-peningkatan dari segi prestasi akademik maupun keterampilan dan keaktifan
siswa mengikuti pembelajaran tercermin dalam data hasil perbaikan pembelajaran yaitu
peningkatan prosentase ketuntasan hasil belajar siswa dari 32% menjadi 56% pada pembelajaran
siklus I. Peningkatan hasil belajar tersebut terjadi karena:
1. Guru menggunakan pendekatan kontekstual untuk menyampaikan materi penarikan akar
pangkat tiga dari bilangan kubik.
2. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui metode diskusi yang diterapkan guru.
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3. Interaksi antara siswa dan guru dalam pembelajaran berjalan dengan bagus.
Selain memperoleh peningkatan berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa
siswa yang masih memperoleh nilai yang belum sesuai dengan nilai KKM ( Kriteria Ketuntasan
Minimal ) yaitu 60, hal ini terjadi karena:
a.

Siswa belum berani mengajukan pertanyaan, meskipun sudah diberi kesempatan untuk
bertanya.

b.

Pada saat teman-teman dengan bimbingan guru melakukan diskusi sesuai dengan
materi pembelajaran, siswa kurang memperhatikan.

c.

Pengawasan dan bimbingan guru kurang maksimal mengingat jumlah siswa yang
banyak.

Tabel Analisis Nilai Ketuntasan
Tes Formatif Perbaikan Pembelajaran Siklus I
No
Nilai
Frekuensi ketuntasan
T
B
1.
10 – 20
2.
30 – 40
4
4
3.
50 – 60
22
8
14
4.
70 – 80
16
16
5. 90 – 100
1
1
Jumlah
24
19
Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti
2. Siklus II
Dalam proses perbaikan pembelajaran siklus II mulai dari perencanaan, peneliti juga
melibatkan teman sejawat dalam mengidentifikasi, menganalisis masalah yang terjadi pada
perbaikan pembelajaran siklus I. Data-data yang telah dibuat dalam perencanaan telah tersusun
dalam lampiran-lampiran pada laporan ini. Kemudian dari pelaksanaan, terkumpul data-data hasil
perbaikan pembelajaran yang mengarah pada perolehan peningkatan prestasi belajar siswa.
Peningkatan hasil belajar siswa tersebut tampak pada pencapaian ketuntasan belajar yang
ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase hasil belajar siswa dari 56% pada siklus I menjadi 92%
pada siklus II.
Berdasarkan hasil observasi dan refleksi, peningkatan prestasi belajar tersebut terjadi karena:
a. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran meningkat karena guru telah menggunakan
pendekatan kontekstual untuk mempermudah siswa dalam memahami cara penarikan akar pangkat
tiga dari bilangan kubik.
b. Metode diskusi yang diterapkan oleh guru dan siswa telah sesuai dengan pelaksanaannya.
c. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran yaitu pada saat melakukan diskusi membuat suasana
menjadi aktif, sehingga pembelajaran menjadi bermakna.
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Adapun masih terdapatnya 3 siswa yang belum tuntas belajar dari 43 siswa yang ada, itu disebabkan
daya tangkap siswa tersebut pada materi pelajaran yang sudah maksimal, untuk itu guru hanya bisa
membantu melalui tugas sebagai perbaikan.
Tabel Analisis Nilai Ketuntasan
Tes Formatif Perbaikan Pembelajaran Siklus II
ketuntasan
T
1. 10 - 20
2. 30 - 40
1
3. 50 - 60
5
3
4. 70 - 80
12
12
5. 90 - 100
26
26
Jumlah
40
Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti
No

Nilai

Frekuensi

B
1
2
3

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas VI
SDN Cidahu 2 dengan pendekatan kontekstual tentang penarikan akar pangkat tiga bilangan kubik
dapat berhasil meningkat.
Berikut adalah hasil diskripsi hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus I, dan siklus II.
a. Sebelum perbaikan pembelajaran siswa yang tuntas KKM ada 14 siswa (32%) dan yang belum
tuntas ada 29 siswa (68%).
b. Pada perbaikan pembelajaran siklus I siswa yang tuntas KKM ada 24 siswa (56%) dan yang belum
tuntas ada 19 siswa (44%).
c. Pada perbaikan pembelajaran siklus II siswa yang tuntas KKM ada 39 siswa (92%) dan yang
belum tuntas ada 4 siswa (8%).
Pada kesempatan ini pula peneliti ingin memberi saran kepada siswa untuk tetap rajin belajar agar
hasil belajar matematika dapat meningkat. Tindakan kelas dengan pola PTK terbukti efektif untuk
meningkatkan hasil belajar dan peningkatan profesi guru. Penelitian ini juga dapat dijadikan
referensi bagi guru yang mempunyai permasalahan yang sama tentang peningkatan hasil belajar
matematika pada siswa kelas VI Sekolah Dasar.
Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu
pelaksanaan hingga penyusunan penelitian ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat
bermanfaat bagi siswa, bagi guru dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan bagi semua orang
khususnya bagi dunia pendidikan.
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Abstrak: Masalah hasil belajar siswa di SD Negeri Cidahu 2 karena pembelajaran Matematika tidak
dipersepsikan bermakna. Siswa tidak merasa bahwa Matematika adalah mata pelajaran yang
menyenangkan tetapi membebani karena harus berpikir dalam angka. Bahkan siswa akan lebih
tertarik dan cepat mengerti jika dimulai dengan pemikiran yang konkrit kemudian mengarah pada
hal yang abstrak. Pembelajaran yang dikaitkan dengan dunia nyata dan keterampilan yang
dikembangkan atas dasar pemahaman yang tidak dikembangkan dari hasil pelatihan akan membuat
siswa merasa puas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual.
Alat pengumpulan data yang digunakan terdiri dari instrumen pembelajaran, evaluasi (tes dan non
tes) dan instrumen observasi guru dan siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus
pembelajaran dan setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VI SD
Negeri Cidahu 2 Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tahun pelajaran 2020/2021. Yang terdiri dari 21
siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan dengan total 43 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebelum peningkatan pembelajaran siswa yang menyelesaikan KKM 60 hanya 15 siswa dari 41 siswa
(32%). Pada peningkatan pembelajaran siklus 1 siswa yang tuntas KKM ~ 60 meningkat menjadi 25
siswa (56%) dan pada peningkatan pembelajaran siklus 2 siswa yang tuntas KKM ~ 60 meningkat lagi
menjadi 40 siswa (92%). Dan hanya 5 siswa (8%) yang belum menyelesaikannya. Penerapan CTL
dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar matematika siswa kelas VI SD Negeri Cidahu 2 tentang
menggambar akar kuadrat bilangan kubik.
Kata Kunci: Meningkatkan Hasil Belajar Matematika, Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching
and Learning
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