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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas VI SDN 020 Jayamukti Kota Dumai. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes dan teknik nontes berupa observasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa.Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VI yang berjumlah 28 
orang. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 3 bulan pada semester 
ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar matematika dengan penerapan contextual teaching 
learning (CTL). Pada siklus I, jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM 

sebanyak 16 orang dengan ketuntasan klasikal 47,62% dan pencapaian nilai rata-
rata sebesar  76,43. Pada siklus II, siswa yang berhasil memperoleh nilai di atas 
KKM sebanyak 25 orang dengan ketuntasan klasikal mencapai 89,29% dan 

pencapaian nilai rata-rata sebesar 86,43. Dengan demikian, disimpulkan bahwa 
CTL dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN 020 

Jayamukti Kota Dumai. 
 

Kata Kunci: CTL, hasil belajar, matematika 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan pada 

jenjang sekolah dasar dan mempunyai peranan penting untuk membekali peserta 
didik dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif 
serta kemajuan bekerja sama. Untuk itu, guru harus mampu menerapkan metode, 

strategi atau cara yang memungkinkan siswa dapat menguasai matematika dengan 
baik. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 
dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi.Dengan mengajukan 
masalah kontesktual peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai 

konsep matematika.Untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran, ciri keabstrakan 
matematika beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, menyebabkan matemat ika 

tidak mudah untuk dipelajari, dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang 
tertarik terhadap matematika. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa salah satunya dipengaruhi oleh 

kurangnya perhatian siswa saat guru menerangkan mata pelajaran didepan kelas,  
siswa masih bersifat pasif, hal ini terlihat dari kegiatan siswa yang cenderung lebih 
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banyak diam, mendengarkan tanpa ada memberikan pertanyaan ataupun 
tanggapan. Guru hanya menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran, 
sehingga kurang mampu dalam menarik perhatian siswa kelas VI SDN 020 

Jayamukti Dumai. Meskipun guru telah melakukan berbagai upaya perbaikan 
pembelajaran seperti pemberian tugas, tanya jawab dan kegiatan diskusi, namun 

belum memberikan hasil yang optimal terhadap hasil belajar siswa.  
Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu adanya perbaikan dalam proses 

pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru. Salah satu strategi 

pembelajaran adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan 
kontekstual dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 
yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan. Pendekatan ini mengakui 
bahwa belajar hanya terjadi jika siswa memproses informasi atau pengetahuan 

baru sehingga dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang 
dimilikinya.Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa.  
Model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL)merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata dan dapat mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan membuat hubungan antara pengetahuan atau konsep yang telah dimiliki 
oleh siswa serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa akan 
mudah memahami konsep. Contextual teaching and learning diharapkan bisa 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 
rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah penerapan 
contextual teaching and learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VI SDN 020 Jayamukti Kota Dumai?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
hasil belajar matematikan siswa kelas VI SDN 020 Jayamukti Kota Dumai dengan 
penerapan model contextual teaching and learning.  

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, untuk meningkatkan hasil belajar sehingga prestasi belajar, 
meningkatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dikelas VI SDN 
020 Jayamukti. 

2. Bagi guru, model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL), yang 
dilakukan pada penelitian ini dalam menyajikan pelajaran matematika agar 

lebih menarik dan menantang.  
3. Bagi sekolah, meningkatkan hasil kualitas pendidikan untuk para siswa SDN 

020 Jayamukti. 
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4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam rangka 
menindaklanjuti penelitian ini dengan luang lingkup yang lebih luas. 

 

Kajian Teoretis 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang 
membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan 
situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
dengan melibatkan tujuh komponen pembelajaran efektif (Wintarti, 2008:15). 

CTL disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang membantu 
guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat.  
Pembelajaran konstektual dimulai dengan sajian tanya jawab lisan yang 

ramah dan terbuka, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (daily life 
modeling) sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Dengan 
demikian motivasi belajar akan muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan 

suasana belajar menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Prinsip belajar 
konstektual adalah aktivitas siswa. Siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya 

monoton dan mencatat dan pengembangan kemampuan sosialisasi.  
Menurut Depdiknas, pembelajaran contextual teaching and learning adalah 

konsep belajar yamh membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari 

dan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran yaitu; konstuktivisme, 
menemukan, masyarakat belajar,bertanya, permodelan, refleksi, dan penilaian 
sebenarnya. 

Karakteristik pembelajaran kontekstual menurut Wintarti (2008:25) bahwa 
ada beberapa karakteristik pembelajaran berbasis kontekstual, yaitu : 

1. Adanya kerja sama, sharing dengan teman dan saling menunjang 
2. Siswa aktif dan kritis, belajar dengan bergairah, menyenangkan dan tidak  

membosankan, serta guru kreatif 

3. Pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber 
4. Dinding kelas dan lorong- lorong penuh dengan hasil karya siswa  misalnya: 

peta, gambar, diagaram, dll.  
5. Laporan kepada orang tua bukan sekedar rapor akan tetapi hasil karya siswa, 

laporan praktikum. 

 Secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai 
berikut (Trianto,2009: 111): 

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 
bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkontruksi.  

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan ingkuri untuk semua topik. 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 
4. Ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 
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6. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 
7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dan objektif dengan berbagai cara  

Penerapan model pembelajaran CTLdalam pembelajaran matematika akan 

mampu menarik perhatian siswa untuk berpartisifasi aktif dalam belajar. CTL 
mengapresiasikan mata pelajaran dengan realita-realita yang telah diketahui  siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. CTL akan menuntun siswa untuk memperoleh 
pengetahuan yang bermakna sehingga siswa merasa akrab dengan matematika dan 
menimbulkan minat serta motivasi dalam penguasaan materi. Tahap model 

pembelajaran CTL meliputi empat tahapan yaitu: investasi, eksplorasi, penjelasan, 
dan solusi dan pengambilan tindakan.  

Hasil Belajar  

Menurut Ditjen PMPTK (2008:4-5): “Hasil belajar siswa pada hakikatnya 
adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Oleh 
sebab itu, dalam penilaian hasil belajar rumusan kemampuan dan tingkah laku 

yang diinginkan dikuasai siswa (kompetensi) menjadi unsur penting sebagai dasar 
dan acuan penilaian. Penilaian proses pebelajaran adalah upaya memberi nilai 
terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam 

mencapai tujuan-tujuan pengajaran.” 
Hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. 

Jadi, hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan 
tujuan pendidikan karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian 
tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.  

Sementara, menurut Gagne seperti yang dikutip Putrayasa (2012:13) 
perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berupa informasi verbal, 

kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik.  
Berdasarkan pendapat mengenai hasil belajar yang dikemukakan di atas, 

dapat penulis sintesiskan hasil belajar adalah perubahan perilaku individu berupa 

pengetahuan, sikap, dan kecakapan yang diperoleh sebagai hasil dari aktivitas 
belajar. 

Pendapat Bloom seperti yang dikutip oleh Ditjen PMPTK (2008:12) 
menyatakan hasil belajar diklasifikasikan ke dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek pertama, kedua dan ketiga termasuk 

kognitif tingkat rendah, sedangkan aspek keempat, kelima dan keenam termasuk 
kognitif tingkat tinggi.  

Ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 
psikomotor berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. 
Penilaian hasil belajar di SD dilakukan secara holistik meliputi aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan, baik selama 

pembelajaran berlangsung (penilaian proses) maupun setelah pembelajaran usai 
dilaksanakan (penilaian hasil belajar). Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi 
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pembinaan karakter lebih diutamakan dari pada proporsi pembinaan akademik 
(Depdiknas, 2013:8). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disintesiskan bahwa secara umum hasil 

belajar terdiri dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Mengingat 
begitu luasnya ranah dan aspek hasil belajar, maka dalam penelitian ini difokuskan 

pada hasil belajar kognitif saja.  
 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas  yang terdiri dari 4 tahap 

setiap siklus, yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) ta hap 
observasi, dan (4) tahap refleksi. Masing-masing tahap diuraikan sebagai berikut.  
1. Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah: (a) menyusun 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mencerminkan 

penerapan model pembelajaran CTL, (b) mempersiapkan lembaran observasi 
aktivitas guru dan siswa, dan (c) membuat perangkat tes untuk memperoleh data 
hasil belajar kognitif.  

2. Tahap Pelaksanaan 
Kegiatan ini merupakan penerapan kegiatan pembelajaran yang telah 

disusun dalam perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam setiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan dan setiap pertemuan alokasi waktunya 2 x 35 menit. 

3. Tahap Observasi 
Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembaran observasi aktivitas guru dan siswa. 
Aktivitas yang dinilai sesuai dengan tahapan atau fase model pembelajaran 
konstruktivisme. 

4. Tahap Refleksi 
Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami dan membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian hasil belajar. Dengan 
menganalisis hasil tes dan hasil pengamatan dapat ditarik kesimpulan tentang 
perkembangan kemajuan dan kekurangan yang terjadi, dan selanjutnya dijadikan 

dasar perbaikan pada siklus berikutnya. 

Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di SDN 020 Jayamukti Kota Dumai. Tindakan 
dalam penelitian ini dilaksanakan di kelas VI pada semester I, tahun pelajaran 
2017/2018. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan pada satu rombongan 

belajar. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SDN 020 Jayamukti 
yang berjumlah 28 siswa. Penelitian dilaksanakan di kelas VI karena penulis 
mengampu sebagai guru kelas pada kelas tersebut.  
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Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
lembar observasi dan tes hasil belajar. Lembar observasi yang digunakan, yaitu 

lembar observasi aktivitas siswa dan lembar observasi aktivitas guru. Lembar 
observasi aktivitas digunakan untuk mengetahui aktivitas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan dijadikan pedoman untuk memperbaiki proses 
pembelajaran pada siklus berikutnya. Tes hasil belajar merupakan tes yang 
dilakukan pada akhir siklus. Tes akhir siklus ini dilakukan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa.  
 

Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik kuantitatif dan 
kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) data tes dan (2) data 

nontes.Data tes yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang hasil 
evaluasi siswa dan ketuntasan klasikal.  Analisis keberhasilan tindakan siswa 

digunakan rumus : 

S =  100% 

Keterangan : 
S = Nilai yang diharapkan 

R = Skor yang diperoleh 
N = Nilai maksimal 

  Analisis peningkatan keberhasilan siswa dapat digunakan rumus : 

  P =  100% 

  Keterangan : 
  P = Peningkatan 

  Poserate = Nilai sesudah diberi tindakan 
  Baserate = Nilai sebelum tindakan (Aqip,dkk., 2009:53 ) 

Tabel 1. Interval dan kategori hasil belajar 

No Interval Kategori 

1 90 – 100  Sangat baik 

2 80 – 89 Baik  

3 70 – 79 Cukup  

4 60 – 69  Kurang  

4 Kurang dari 60 Sangat kurang 

Sumber: (Aqip, dkk:2009) 

Kriteria keberhasilan tindakan akan ditetapkan berdasarkan kriteria 

ketuntasan belajar bahasa Indonesia yang ditetapkan sekolah dan berdasarkan 
pertimbangan peneliti. Adapun indikator keberhasilan tindakan tersebut adalah 

ketuntasan belajar tercapai apabila sekurang-kurangnya 85% siswa mendapat nilai 
≥ KKM, yaitu 75.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sebanyak dua siklus dengan tindakan 
pelaksanaan adalah penerapan model pembelajaran CTL. Ada empat tahapan yang 
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terdapat pada tiap siklus, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 
observasi dan evaluasi, serta (4) refleksi Adapun kegiatan yang dilakukan dalam 
perencanaan ini adalah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran. Persiapan pertama adalah mempersiapkan silabus pembelajaran 
Selanjutnya, guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disesuaikan dengan silabus, dengan kegiatan inti mencerminkan penggunaan 
model pembelajaran CTL. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.Pada tahap ke-1, yaitu tahap invitasi, terlebih dahulu 
guru membuka pelajaran dengan appersepsi. Apersepsi dilakukan dengan cara 

guru memotong sebuah apel menjadi 3 bagian yang sama besar kemudian 
mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa berapa bagian apelkah jika yang 
menerima apel tersebut adalah 3 orang anak. Setelah appersepsi, guru melakukan 

motivasi dengan kegiatan menulis judul materi pelajaran, menyampaikan langkah-
langkah pembelajaran, dan menjelaskan tujuan pembelajaran.  

Tahap ke-2 dalam penerapan CTL adalah tahap eksplorasi. Pada tahap ini 
siswa diminta untuk menyebutkan nilai pecahan berdasarkan gambar yang 
ditunjukkan oleh guru. Setelah melakukan tanya jawab berdasarkan gambar, guru 

membagi siswa menjadi 6 kelompok belajar yang masing-masing kelompok terdiri 
dari 4 – 5 siswa. Pembentukan kelompok berdasarkan perbedaan kemampuan 

akademik siswa di kelas, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah serta 
perbedaan gender. Setiap kelompok mendapatkan tugas mengisi LKS yang telah 
disediakan guru. Setelah LKS selesai dikerjakan oleh tiap kelompok, guru 

meminta beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sementara 
kelompok lain memberikan saran dan kritikan yang positif.  

Tahap ketiga adalah tahap penjelasan dan solusi. Pada tahap ini, guru 
melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan siswa. 
selanjutnya, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah mereka pelajari. Dalam menyimpulkan materi pembelajaran, siswa juga 
menyampaikan gagasan yang berhubungan dengan materi yang dipelajari.  

Tahap terakhir dari model CTL adalah tahap pengambil tindakan. Langkah-
langkah pembelajaran pada tahap ini adalah guru memberikan evaluasi kepada 
seluruh siswa. Pembelajaran ditutup dengan kegiatan tindak lanjut, yaitu siswa 

diberikan pekerjaan rumah tentang materi yang telah dipelajari. 

Analisis Hasil Belajar  

Berikut ini disajikan hasil belajar siswa, yaitu ulangan harian siklus I setelah 
penerapan model CTL. 

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Interval Kategori UH Siklus I 

90 – 100  Sangat baik 6 (21,43%) 

80 – 89  Baik 10 (35,71%) 

70 – 79  Cukup 8 (28,57%) 

60 – 69  Kurang 4 (14,29%) 

<60 Sangat kurang - 

Sumber: Data Olahan (2017) 
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Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai dengan 
kategori sangat baik berjumlah 6 orang (21,43%), siswa yang memperoleh nilai 
dengan kategori baik berjumlah 10 orang (35,71%), siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup berjumlah 8 orang (28,57%), dan siswa yang memperoleh 
nilai dengan kategori kurang berjumlah 4 orang (14,29%). Dari nilai ulangan 

harian siklus I tersebut, masih ada 12 (42,86%) siswa yang memperoleh nilai 
dengan kategori cukup dan kategori kurang.  

Berikut ini disajikan hasil belajar siswa, yaitu ulangan harian siklus II setelah 

penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL). 
Tabel 3. Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Interval Kategori UH Siklus II 

90 – 100  Sangat baik 15 (53,57%) 

80 – 89  Baik 10 (35,71%) 

70 – 79  Cukup 3 (10,72%) 

60 – 69  Kurang - 

< 60 Sangat kurang - 

Sumber: Data Olahan (2017) 

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik berjumlah 15 orang (53,57%), siswa yang memperoleh nilai 
dengan kategori baik berjumlah 10 orang (35,71%), dan siswa yang memperoleh 
nilai dengan kategori cukup berjumlah 3 orang (10,72%). Dari nilai ulangan harian 

siklus II tersebut, tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup 
dan kategori kurang.  

Dari perolehan nilai ulangan harian pada siklus I dan siklus II diketahui 

bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Ini artinya, model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning yang diterapkan guru pada proses 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN 
020 Jayamukti.  

Ketuntasan hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai ulangan harian pada 

siklus I dan siklus II juga mengalami peningkatan. Untuk mengetahui nilai rata-
rata siswa pada data awal dan setelah diterapkan model pembelajaran CTL dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  
Tabel 4. Peningkatan Nilai Rata-rata Siswa 

Data Rata-rata 

Kelas 

Persentase Peningkatan 

SD – UH 1 SD – UH 2 

Data awal 61,43  

24,42% 

 

40,70% Siklus I 76,43 

Siklus II 86,43 

Sumber: Data Olahan (2017) 

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan 
hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning. Hasil belajar siswa pada data awal hanya memperoleh nilai rata-rata 
kelas sebesar 61,43. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan 
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24,42% menjadi 76,43. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan 
sebesar 40,70% menjadi 86,43. 

Untuk mengetahui perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa, baik 

ketuntasan individual maupun ketuntantasan klasikal pada data awal, siklus I, dan 
siklus II, disajikan tabel berikut ini.  

Tabel 6. Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Tahap Ketuntasan Hasil Belajar  

Individual Klasikal 

Tuntas Tidak tuntas  

Data awal 5 (17,86%) 23 (82,14%) Tidak tuntas  

Siklus I 16 (57,14%) 12 (42,86%) Tidak tuntas 

Siklus II 25 (89,29%) 3 (10,71%) Tuntas  

Sumber: Data Olahan (2017) 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa hasil belajar 
matematika siswa mengalami peningkatan setelah penerapan model pembelajaran 
CTL. Pada data awal, hanya 5 siswa (17,86%) yang mencapai ketuntasan. Sisanya, 

23 siswa (82,14%) belum mencapai ketuntasan. Setelah diterapkan model 
pembelajaran CTL, ketuntasan individual mengalami peningkatan. Pada siklus I, 

ketuntasan individual dicapai oleh 16 siswa (57,14%) dan yang belum tuntas 
sejumlah 12 siswa (42,86%). Pada siklus II, ketuntasan individual dicapai oleh 25 
siswa (89,29%) dan sisanya 3 siswa (10,71%) tidak tuntas. Tindak lanjut untuk 3 

siswa yang tidak berhasil mencapai ketuntasan pembelajaran adalah mengikuti 
program remedial setelah jam pelajaran usai.  

Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis penelitian 
mengenai aktivitas guru dan aktivitas siswa serta ketuntasan hasil belajar siswa, 

baik ketuntasan individu maupun ketuntasan klasikal setelah penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa setelah penerapan model 

pembelajaran CTL diperoleh fakta bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 
Hasil belajar siswa pada data awal hanya memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 

61,43. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan 24,42% menjadi 
76,43. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 40,70% 
menjadi 86,43. Tujuan utama pembelajaran dapat dicapai melalui berbagai strategi 

dan model pembelajaran. Dengan menggunakan CTL, dapat membantu para siswa 
dengan cara yang tepat untuk relating. Belajar dikaitkan dengan konteks 

pengalaman kehidupan nyata.  
Proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), sehingga siswa memiliki 
pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi 

sendiri secara aktif pemahamannya. Contextual Teaching and Learning (CTL) 
merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi 
yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 
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membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen pembelajaran 
efektif (Wintarti, 2008:15). Konsep belajar membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas VI SDN 020 Jayamukti Kota Dumai.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN 020 Jayamukti 
Kota Dumai. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan hasil evaluasi sebelum dan 

setelah dilaksanakan penelitian tindakan kelas. Sebelum penelitian tindakan kelas 
dilakukan, siswa yang berhasil mencapai nilai di atas KKM hanya 5 orang (28,6%) 
dari 28 siswa dengan nilai rata-rata 61,43. Setelah dilaksanakan penelitian, terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I, jumlah siswa yang berhasil 
mencapai KKM sebanyak 16 orang dengan ketuntasan klasikal 47,62% dan 

pencapaian nilai rata-rata sebesar  76,43. Pada siklus II, siswa yang berhasil 
memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 25 orang dengan ketuntasan klasikal 
mencapai 89,29% dan pencapaian nilai rata-rata sebesar 86,43. 

Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas, disajikan saran sebagai 

berikut : 
1. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  (CTL) hendaknya 

dapat disajikan sebagai metode alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa karena model pembelajaran CTL mengapresiasikan mata pelajaran 
dengan realita yang telah diketahui siswa dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  
2. Hendaknya para guru SD dapat meningkatkan pengetahuan tentang berbagai 

metode, teknik, dan model dalam mengajar. Hal ini disebabkan guru yang 

tidak menguasai berbagai pengetahuan tentang teknik, metode, dan model 
pembelajaran yang tepat dapat menimbulkan hasil yang dicapai belum 

maksimal. 
3. Apapun jenis pendekatan, metode, strategi atau teknik pembelajaran yang 

digunakan guru, haruslah tetap mengacu pada kebutuhan dan karakteristik 

siswa. Peran guru hanya sebagai fasilitator dan motivator bagi perkembangan 
individu siswa. 
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