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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN   MINAT   BELAJAR  MATEMATIKA  MELALUI 

STRATEGI  CTL   DENGAN  MEDIA  BENDA KONKRIT PADA  SISWA 

KELAS III SD NEGERI I SIMO, KECAMATAN SIMO, KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

Ngatmi Alfiyanti. A54C090025. Jurusan Pendidikan guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Keguruan da Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012. 85 halaman. 

 

  Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk (1)  meningkatkan minat 

belajar matematika melalui Metode CTL dan media benda Konkrit pada siswa kelas 

III SD Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2009/2010. (2) Mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam  penerapan 

Pendekatan Metode CTL dan media benda Konkrit (3) Memaparkan  bagaimana cara 

mengatasi kendala penerapan Metode CTL dan media benda Konkrit untuk 

meningkatkan minatbelajar matematika SD Negeri I Simo.  

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, 

tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri I Simo. Tehnik 

pengumpulan data menggunakan, observasi, dan tes. Tehnik analisis data 

menggunakan tehnik deskriptif interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis 

yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) penerapan pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan minat belajar matematika kelas III SD Negeri I 

Simo, yaitu ditandai dengan: Siswa kelas III sebanyak 42 anak mengalami 

peningkatan hasil belajar yaitu sebelum tindakan hanya 20 % siswa yang minatnya 

diatas 60% setelah tindakan menjadi 100%. (2) Terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi dalam penerapan Pendekatan Kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika antara lain guru kurang dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, aktivitas siswa kurang, dan masih kurangnya minat belajar siswa 

kelas III SDN I Simo. 

Cara mengatasi kendala penerapan Pendekatan Kontekstual untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas III SD Negeri 1 Simo Tahun 

Pelajaran 2012/2013adalah guru harus terampil dalam menerapkan pendekatan 

kontekstual diantaranya : (1) mengkaji konsep dan kompetensi dasar yang akan 

dipelajari oleh siswa, (2) memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa 

melalui proses pengkajian secara seksama, (3) mengaitkannya lingkungan sekolah 

dan siswa dengan konsep dan kompetensi yang akan dibahas, (4) merancang 

pengajaran dengan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman yang 

dimiliki siswa dikehidupan mereka, (5) pengajaran dengan mendorong siswa 

mengaitkan apa yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki di 

kehidupan sehari-hari, (6) mengembangkan media pelajaran yang konkrit dan dekat 

dengan kehidupan sehari hari dan menggunakannya sebagai bahan permainan di kelas 

 

Kata kunci: Minat belajar, CTL, benda konkrit, media pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan 

hasil dari proses belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan. Adapun yang dapat digolongkan ke dalam 

faktor yang datang dari diri siswa itu sendiri salah satunya adalah minat. Minat 

adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang 

disertai dengan rasa senang (Slameto, 2003: 57). Berdasarkan hasil observasi 

awal, ditemukan bahwa dengan penggunaan metode pembelajaran ceramah yang 

digunakan guru, sehingga minat terhadap pelajaran matematika pada siswa kelas 

III SD N 1 Simo masih sangat rendah. Siswa tidak memiliki minat yang tinggi 

untuk mengikuti pelajaran matematika, hal tersebut dapat dilihat dari hanya 13 

siswa yang memperhatikan pelajaran (31%), sedikitnya siswa yang bertanya yaitu 

hanya 7 siswa, hanya 10 siswa yang mau mengerjakan soal kedepan kelas ( 23,8% 

), sedikitnya siswa yang menanggapi pekerjaan siswa lain (35%)dan masih 

sedikitnya siswa yang aktif dalam kelas ( 38% ). Sedangkan yang diharapkan 

guru, minat belajar siswa dalam pelajaran matematika minimal 70%.  

Menurut Andayani (2009:4), CTL merupakan strategi pembelajaran yang 

menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata, selain itu 

terdapat ciri penanda bahwa CTL dapat mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan dunia nyata. Sehingga strategi CTL 

(Contextual Teaching Learning) dapat diterapkan secara terpadu untuk 

mewujudkan pembelajaran yang menarik, interaktif dan seuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Hal ini agar lebih berkonteks pembelajaran CTL dapat dipadukan 

dengan menggunakan Media Pembelajaran yang susuai. Sesuai kaidah CTL 

bahwa pembelajaran harus ada hubungan dengan dunia nyata, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa media yang digunakan harus nyata atau konkrit sehingga 
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pembelajaran matematika tidak hanya sekedar gambar atau grafik, namun dapat 

disentuh dan ditemukan dalam keseharian siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpukan bahwa minat belajar 

matematika akan meningkat jika dalam proses pembelajarannya digunakan model 

pembelajaran dan dipadukan dengan media pembelajaran yang tepat. Salah satu 

model pembelajaran yang tepat untuk pelajaran matematika adalah Strategi  CTL, 

sedangkan media yang tepat untuk bersanding dengan metode ini adalah media 

benda konkrit. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul 

Penelitian Tindakan Kelas ” Peningkatan Minat Belajar Matematika Melalui 

Strategi CTL dan Media Benda Konkrit pada siswa kelas III SD Negeri I 

Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Strategi CTL dan Media Benda Konkrit untuk 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas III SD Negeri 1 

Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimana cara mengatasi kendala penerapan Strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit untuk meningkatkan minat  belajar matematika pada siswa kelas III 

SD Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan minat belajar Matematika siswa kelas III SD Negeri 1 

Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas III SD 

Negeri I Simo 
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b. Untuk mengetahui Strategi CTL dan Media Benda Konkrit dalam 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas III SD Negeri 1 

Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 

c. Untuk memaparkan cara mengatasi kendala Strategi CTL dan Media 

Benda Konkrit dalam meningkatkan minat belajar matematika pada siswa 

kelas III SD Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

a) Hasil penelitian ini nanti secara teoretis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, umumnya pada peningkatan 

mutu pendidikan matematika melalui Strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit. 

b) Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan 

datang. 

c) Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran berupa penggeseran dari paradigma mengajar menuju ke 

paradigma belajar yang mementingkan pada proses untuk mencapai hasil.  

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi siswa 

Meningkatnya minat  siswa sehingga dapat mengembangkan potensi diri 

secara optimal terutama dalam belajar matematika selanjutnya. 

b) Bagi guru  

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa Strategi CTL dan Media 

Benda Konkrit dapat  digunakan sebagai salah satu alternatif dalam KBM 

matematika. 

c) Bagi sekolah  

Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 
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LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

1. Tinjauan tentang Minat Belajar Matematika  

a. Pengertian Minat Belajar 

Ada beberapa pendapat tentang minat, dalam Poerwadarminta 

(2003:744) “minat diartikan sebagai gairah, keinginan dan kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu”. Menurut Joko Sudarsono (2003:8) 

“Minat merupakan bentuk  sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat 

dengan suatu kegiatan  karena menyadari pentingnya atau bernilainya 

kegiatan tersebut”.  

Hillgard dalam Slameto (2010:57) memberi rumusan tentang  

minat sebagai berikut „„Interst is persisting to pay attention to and  enjoy 

some activity or content”. Yang  berarti  bahwa  minat adalah  

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan.  Kegiatan yang diminati siswa, diperhatikan terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang dan diperoleh suatu kepuasan. 

b. Indikator Minat Belajar 

Menurut Safari (2003:60) ada beberapa indikator minat belajar 

yaitu sebagai berikut : 

1) Perasaan Senang 

2) Ketertarikan Siswa 

3) Perhatian 

4) Keterlibatan Siswa 

2. Konsep Belajar 

a. Pengertian Belajar  

Belajar menurut konsepsi modern adalah proses perubahan 

tingkah laku dalam arti seluas-luasnya, meliputi : pengamatan, 

pengenalan, pengertian, pengetahuan, keterampilan, perasaan, minat 

penghargaan sikap (Cicih Sunarsih, 2007: 3). Menurut Slameto (1995: 2) 

Belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 



 

 

6 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.” Selanjutnya Winkel (1996: 53) ”Belajar adalah suatu 

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu 

bersifat secara relatif konstant.”.  

b. Tujuan Belajar 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat 

dalam aktifitas internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi 

ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dimyati dan Mudjiono, 

2006:18). 

Ranah kognitif menurut Bloom ada enam jenis perilaku yaitu : 

(1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) penerapan, (4) analisis, (5) 

sintesis,dan (6) evaluasi. Siswa yang belajar akan memperbaiki 

kemampuan internalnya dari kemampuan awal pada pra-belajar, 

meningkat memperolah kemampuan-kemampuan yang tergolong pada 

keenam jenis perilaku yang dididikkan di sekolah (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 27). 

3. Strategi Pembelajaran CTL 

a. Pengertian pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran adalah suatu strategi (siasat) dalam 

mengajar yang digunakan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran merupakan strategi yang digunakan dalam 

upaya menciptakan berlangsungnya proses pembelajaran dalam situasi, 

kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif dengan menitikberatkan 

pada salah satu sasaran yang ingin dicapai (Dadang Garnida, 2008: 14). 

Sedangkan menurut Ng. Kim Wy. seorang pakar pembelajaran 

berkebangsaan Malaysia mengemukakan batasan tentang pendekatan 

adalah arah atau hal yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran (to 

come near to in any sense). Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan 
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juga diartikan sebagai yang berarti penggunaan strategi yang dipilih untuk 

mencapai tujuan tertentu, (Dadang Garnida, 2008: 14). 

b. Pengertian  CTL 

Menurut Johnson (dalam Nurhadi, 2003: 12) merumuskan 

pengertian CTL merupakan suatu proses pendidikan yang membantu 

siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan 

cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, 

yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, budayanya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, system CTL akan menuntun siswa 

melalui delapan komponen utama CTL yaitu: melakukan hubungan yang 

bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar 

sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, memelihara / merawat 

pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan asesmen 

autentik. 

Belajar dalam konteks CTL bukan hanya sekedar mendengarkan 

dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung 

(Wina Sanjaya, 2007: 253). Melalui proses pengalaman itu diharapkan 

perkembangan siswa terjadi secara utuh, yang tidak hanya berkembang 

dalam aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan juga 

psikomotorik..  

1) Ciri-ciri  Strategi CTL dalam Pelajaran Matematika 

 Menurut Suminarsih, (2007: 14) Pendekatan Kontekstual dalam 

pelajaran Matematika memiliki ciri-ciri khusus antara lain : (1) Menggunakan 

masalah kontekstual sebagai titik awal proses pembelajaran untuk dipecahkan 

/ diselesaikan siswa. (2) Menggunakan alat / model matematika, seperti grafik, 

tabel, gambar,dll. (3) Siswa mengkontruksi sendiri pengetahuannya. (4). Ada 

keseimbangan antara matematisasi horisontal dan vertikal (bergerak ke 

abstrak). (5) Tidak hanya menekankan komputasi dan drill, namun juga 

pemahaman dan pemecahan masalah. 
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2) Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kontekstual 

a. Kelebihan Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

Kelebihan CTL dapat membawa dunia peserta didik sebagai 

media pembelajaran di kelas, dengan membawa mereka ke dunia 

pengajaran, peserta didik tanpa merasa dipaksa dalam belajar. 

Penerapan CTL seperti layaknya Quantum Learning. (http: 

ipotes.wordpress.com / 2009/04/23/pendekatan kontekstual ) 

b. Kelemahan Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

Meskipun pembelajaran kontekstual banyak sekali kelebihannya 

namun pembelajaran ini juga memiliki kelemahan, antara lain: (a) 

Ketidaksiapan peserta didik untuk berbaur, (b) Kondisi kelas atau 

sekolah yang tidak Menunjang pembelajaran. (http: 

ipotes.wordpress.com /2009/04/23/  pendekatan  kontekstual ) 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Rossi dan Breidle (dalam Wina Sanjaya, 2007: 161) mengemukakan 

bahwa “media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai 

untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, 

dan sebagainya”. Menurut Romiszowski (dalam Basuki Wibawa, 2001: 12), 

“media adalah pembawa pesan yang berasal dari sumber pesan (yang dapat berupa 

orang atau benda) kepada penerima pesan”. “Media” adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses pembelajaran terjadi. (Arif S. Sadiman ,2009: 7). Gerlach dan Ely 

(dalam Wina Sanjaya, 2007: 161) menyatakan : “ A medium, conceived is any 

person, material or event that establishs condition which enable the learner to 

acquire knowledge, skill, and attitude.” Menurut Gerlach secara umum media itu 

meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang mengungkapkan kondisi yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.  
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b.  Kegunaan Media Pembelajaran 

Menurut Basuki Wibawa (2001: 14), media mempunyai kegunaan 

sebagai berikut : (1) Mampu memperlihatkan gerakan cepat yang sulit diamati 

dengan cermat oleh mata biasa, (2) Dapat memperbesar benda-benda kecil yang 

tidak dapat dilihat oleh mata, (3) Menggantikan objek yang sangat besar yang 

tidak mungkin dihadirkan  ke dalam kelas, (4) Objek yang terlalu kompleks 

misalnya mesin atau jaringan radio, dapat disajikan dengan menggunakan diagram 

atau model yang disederhanakan, (5) Dapat menyajikan suatu proses atau 

pengalaman hidup yang utuh. 

Penelitan yang relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan sesuai dengan 

substansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan peneliti yang sudah ada 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Fibrianti Wulandari (2007) yang mengadakan penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning – 

CTL) dalam pemecahan masalah matematika terhadap prestasi belajar siswa. Dari 

penelitian ini terbukti bahwa dengan metode pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning – CTL) maka prestasi belajar siswa lebih 

baik.  

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan peningkatan Minat 

Belajar matematika melalui Strategi CTL dan Media Benda Konkrit pada siswa 

kelas III SD Negeri I Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Kerangka Pemikiran 

 Matematika selalu dianggap oleh siswa sebagai mata pelajaran yang rumit 

dan sulit. Bidang studi matematika yang diajarkan di SD mencakup tiga cabang, 

yaitu aritmatika, aljabar, dan geometri. Aritmatika adalah cabang matematika 

yang berkenaan dengan sifat hubungan bilangan – bilangan nyata dengan 

perhitungan, terutama menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. Materi mata uang dianggap para siswa kelas III SDN I Simo sebagai 
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pokok bahasan yang sulit. Anggapan sebagian besar siswa tersebut terlihat dari 

minat belajar sswa yang rendah. Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan penerapan Strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit dalam pembelajaran.  

 Strategi CTL dan Media Benda Konkrit membantu para siswa menemukan 

makna dalam pelajaran mereka dengan cara menghubungkan materi akademik 

dengan konteks kehidupan keseharian mereka dalam lingkup suatu tema dan 

benda yang konkrit, sehingga apa yang mereka pelajari melekat dalam ingatan 

untuk meningkatkan minat belajar belajar matematika. Berdasarkan uraian diatas, 

secara teoretis Strategi CTL (Conextual Teaching Learning) merupakan salah satu 

pendekatan pembelajaran yang berpotensi meningkatkan minat belajar 

matematika siswa.  

Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas dapat diajukan 

hipotesis penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut :  

Dengan digunakan pendekatan Strategi CTL dan Media Benda Konkrit 

dalam proses pembelajaran matematika akan meningkatkan minat belajar 

matematika siswa kelas III SD Negeri 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Simo yang beralamat di Jl. Tambak 

Segaran 2 No. 120, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Kode Pos 57377. 

Sekolah ini dipimpin oleh ibu Budi Susilowati, S.Pd yang bertindak sebagai 

Kepala Sekolah. SD Negeri I Simo memiliki 6 ruang kelas. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama empat bulan, yakni bulan Mei  sampai Agustus 2012.  

B. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas III yang secara umum 

minat terhadap mata pelajaran matematika masih kurang terutama dalam 
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menghitung bilangan pecahan. Kelas III SD Negeri Simo 1 terdiri dari 42 siswa, 

21 siswa perempuan dan 21 siswa laki-laki.  

C. Jenis Data dan Sumber Data  

a. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yaitu: 

1. Perilaku guru saat melaksanakan kegiatan Pembelajaran dengan Strategi 

CTL dan Media Benda Konkrit  

2. Perilaku siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran Strategi CTL dan 

Media Benda Konkrit  

3. Situasi kelas saat pembelajaran dengan Strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit 

b. Sumber Data   

Data penelitian itu dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi : 

1) Guru Kelas III SD Negeri 1 Simo 

2) Siswa Kelas III SD Negri 1 Simo 

3) Situasi Kelas III SD Negri 1 Simo 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sejalan dengan data yang akan dikumpulkan serta sumber data yang ada 

selanjutnya dikemukakan teknik pengumpulan data. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut yaitu: 

1) Observasi 

Observasi dilakukan untuk memantau proses pembelajaran matematika   

yang sedang berlangsung di kelas. Observasi ini bertujuan untuk mengamati 

kegiatan yang dilakukan guru dan siswa di dalam kelas sejak sebelum 

melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan tindakan sampai akhir tindakan. 

2) Wawancara 

Wawancara yang digunakan bersifat lentur, tidak terlalu ketat, tidak 

dalam suasana formal dan dapat dilakukan berulang pada informal yang lain 

yang ditujukan pada guru dan murid 
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E. Teknik Analisis Data 

Yang dimaksud analisis data adalah cara mengelola data yang sudah 

diperoleh dari dokumen. Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan maka dalam menganalisis data penelitian ini 

menggunakan analisis model interaktif Milles dan Huberman. Kegiatan pokok 

analisa model ini meliputi : reduksi data, penyajian data, kesimpulan-kesimpulan 

penarikan / verifikasi (Milles dan Huberman, 2000: 20). 

 

HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Minat Belajar Matematika Siklus I 

Dari analisis data di atas, dapat dismpulkan bahwa rata-rata ketuntasan 

minat belajar klasikal siswa pada kondisi awal hanya 20% siswa yang memiliki 

minat belajar lebih dari 60%, hal tersebut pada siklus I naik menjadi 88%, namun 

pada siklus ini, masih terdapat deskriptor yang berada di bawah nilai ketuntasan, 

yaitu deskriptor fokus terhadap pembelajaran yang hanya sebesar 48%. Sehingga 

diputuskan bahwa penelitian dilanjutkan ke siklus ke II. 

Minat Belajar Siklus II  

Dari analisis data di atas, dapat dismpulkan bahwa rata-rata ketuntasan 

minat belajar klasikal siswa pada kondisi awal hanya 20% siswa yang memiliki 

minat belajar lebih dari 60%, hal tersebut pada siklus I naik menjadi 88%, namun 

pada siklus ini, masih terdapat deskriptor yang berada di bawah nilai ketuntasan, 

yaitu deskriptor fokus terhadap pembelajaran yang hanya sebesar 48%. Sehingga 

diputuskan bahwa penelitian dilanjutkan ke siklus ke II. 

Pada siklus II, seluruh deskriptor ketuntasan minat belajar siswa sudah 

sangat memuaskan, ketuntasan minat belajar siswa sudah mencapai bahkan 

melebihi asumsi awal yang ditetapkan pada Indikator Peneitian. Pada Siklus II, 

semua siswa / 100% mendapatkan rata-rata minat di atas 70%. Dengan demikian, 

penelitia sudah dapat dikatakan berhasil dan tidak perlu diadakan penelitian pada 

siklus berikutnya. 
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Kesimpulan akhir yang didapat yaitu terbukti bahwa penggunaan Strategi 

CTL dan Media Benda nyata dapat menngkatkan minat belajar matematika pada 

siswa kelas III SD Negeri 1 Simo Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan strategi CTL dan Media Benda 

Konkrit pada siswa kelas III SDN I Simo tahun ajaran 2012/2013, maka dapat 

dianalisis kesimpulan aitu  : Minat belajar Matematika siswa kelas III SD Negeri I 

Simo pada materi Garis Bilangan meningkat dengan menerapkan Stategi CTL dan 

Media Benda Konkrit. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata ketuntasan minat belajar 

klasikal siswa pada kondisi awal hanya 20% siswa yang memiliki minat belajar 

lebih dari 60%, hal tersebut pada siklus I naik menjadi 88%, Pada Siklus II, semua 

siswa / 100% mendapatkan rata-rata minat di atas 70%. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Strategi CTL 

dan Media Benda Konkrit untuk meningkatkan minat belajar matematika 

misalnya: guru kurang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

manajemen waktu yang belum baik, aktivitas siswa kurang, dan lingkungan yang 

tidak selalu mendukung.  

Cara mengatasi kendala penerapan Strategi CTL dan Media Benda Konkrit 

untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas III SD Negeri 1 

Simo adala: (1) mengkaji konsep dan kompetensi dasar yang akan dipelajari oleh 

siswa, (2) memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa melalui proses 

pengkajian secara seksama, (3) memilih dan mengaitkannya lingkungan sekolah 

dan siswa dengan konsep dan kompetensi yang akan dibahas dalam proses 

pembelajaran kontektual, (4) merancang pengajaran dengan mengaitkan konsep 

atau teori yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki siswa dilingkungan 

kehidupan mereka, (5) melaksanakan pengajaran dengan mendorong siswa untuk 

mengaitkan apa yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

dan kehidupan sehari-hari, (6) memilih dan mengembangkan media pelajaran 
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yang konkrit dan dekat dengan kehidupan sehari hari dan menggunakannya 

sebagai bahan permainan di kelas.  

B. Implikasi 

Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan pada 

pembelajaran dengan menerapkan Stategi CTL dan Media Benda Konkrit dalam 

pelaksanaan pembelajaran Matematika.Penerapan Metode CTL adalah sebagai 

berikut (1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. (2) Melaksanakan sejauh mungkin 

kegiatan inkuiri untuk semua topik. (3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

dengan bertanya. (4) Menciptakan masyarakat belajar. (5) Menghadirkan model 

sebagai contoh pembelajaran. (6) Melakukan refleksi di akhir penemuan. (7) 

Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.  

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti  untuk 

membantu guna dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu, 

perlu penelitian lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan atau menjaga 

dan meningkatkan minat belajar siswa. Pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual pada hakikatnya dapat digunakan dan dikembangkan oleh 

guru yang menghadapi permasalahan  yang sejenis, terutama untuk mengatasi 

masalah peningkatan hasil belajar siswa, yang pada umumnya dimiliki oleh 

sebagian besar siswa. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penelitian ini harus diatasi semaksimal mungkin. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Strategi CTL dan Media 

Benda konkrit pada kelas III SDN I Simo tahun ajaran 2012/2013, maka saran-

saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan pada umumnya dan meningkatkan kompetensi peserta didik SDN I 

Simo pada khususnya sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 
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Penelitian dengan class-room action research membantu dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Guru 

a. Untuk meningkatkan minat belajar matematika diharapkan menggunakan 

Strategi CTL dan Media Benda konkrit 

b. Untuk memperoleh jawaban yang tepat, sesuai dengan tujuan penelitian 

disarankan untuk menggali pendapat atau tanggapan siswa dengan kalimat 

yang lebih mengarah pada proses pembelajaran dengan Strategi CTL dan 

Media Benda konkrit. 

c. Adanya tindak lanjut terhadap penggunaan pendekatan kontekstual pada 

materi pelajaran yang lain. 

3. Bagi Siswa 

a. Peserta didik hendaknya dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide 

atau pemikiran pada proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar sehingga memperoleh hasil belajar yang 

optimal. 

b. Siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya kedalam kehidupan sehari 

hari. 
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