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ABSTRAK 
 
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGHITUNG VOLUME BANGUN  
RUANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA  

SISWA KELAS V SD NEGERI GARANGAN KECAMATAN  
WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 

Isrina Endang Widiastuti, A54D090003, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2012 
 

         Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
volume bangun ruang melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD 
Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 
2012/2013. Sebelum diberikan tindakan, kemampuan menghitung volume bangun 
ruang peserta didik kurang dan guru sudah mengupayakan alternatif 
pemecahannya dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan metode 
tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kemampuan menghitung volume 
bangun ruang pada anak. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah 
dengan pendekatan kontekstual. Subyek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas 
V SD Negeri Garangan yang berjumlah 25 anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observsi sistematis dan wawancara. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator 
kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan pendekatan 
kontekstual kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V 
SD Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun 
pelajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 80% dari 25 anak. 
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menghitung volume 
bangun ruang siswa sebelum diadakan tindakan menggunakan pembelajaran 
kontekstual sebanyak 9 anak (36%). Setelah dilakukan tindakan yang telah 
disepakati yaitu menerapkan pembelajaran kontekstual pada siklus I kemampuan 
menghitung volume bangun ruang siswa meningkat menjadi 17 anak  (68%) dan 
pada siklus II meningkat menjadi 22 anak (88%). Berdasarkan hasil analisis data 
pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui 
pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan menghitung volume 
bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro 
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
 
Kata kunci:  Kemampuan menghitung, Volume bangun ruang, pembelajaran 

Kontekstual 
 
 



 

1 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan wadah untuk berlatih, berkreasi, mewujudkan cita-

cita manusia yang berkualitas serta melatih keterampilan didalam bidang tertentu. 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan 

pendidikan keseluruhan. Inti pokok dalam pembelajaran adalah siswa yang 

belajar. Belajar dalam arti perubahan dan peningkatan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Matematika diajarkan pada dasarnya untuk membantu melatih pola pikir 

siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, cermat dan tepat. 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat belajar khas, jika 

dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kegiatan belajar mengajar matematika 

haruslah diatur sekaligus memperhatikan kemampuan siswa. Salah satu aspek 

dalam matematika adalah berhitung. 

Hasil pengamatan di SD Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali, guru menerapkan pembelajaran konvensional, pada 

prosesnya guru menerangkan materi dengan metode ceramah, siswa 

mendengarkan kemudian mencatat hal yang dianggap penting. Sumber utama 

pada proses ini adalah penjelasan guru. Siswa hanya pasif mendengarkan uraian 

materi, menerima, dan menelan begitu saja ilmu atau informasi dari guru. Hal ini 

tentu berakibat informasi yang didapat kurang begitu melekat dan membekas pada 

diri siswa. Dengan langkah ini juga siswa cepat merasa bosan, jika perasaan ini 

terus bertambah tentu akan berdampak buruk bagi siswa misalnya kesenangan 

siswa untuk belajar matematika akan turun, dampak selanjutnya kemampuan 

siswa menghitung volume bangun ruang akan menurun pula. 

Untuk mengatasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan menghitung volume bangun ruang siswa dalam pembelajaran 

matematika. Metode yang ditawarkan adalah dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan sebuah sistem yang merangsang 

otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Pendekatan 

kontekstual adalah suatu sistem pengajaran yang cocok dengan otak yang 
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menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks 

dari kehidupan sehari-hari siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan “Apakah penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan 

kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 

Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013?” 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini 

adalah meningkatkan kemampuan pemahaman materi pelajaran Matematika pada 

siswa kelas V SD Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013; meningkatkan keberanian siswa dalam bertanya, 

menjawab tantangan dan mengemukakan pendapat; meningkatkan prestasi 

belajar; meningkatkan ketercapaian KKM. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan menghitung volume bangun ruang me-

lalui  pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri Garangan Kecamatan 

Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 
Landasan Teori 

Menurut Stenberg (dalam Winarni, 2004: 4) suatu kemampuan adalah 

suatu kekuatan untuk menunjukan tugas khusus baik secara fisik maupun mental. 

Tentu saja tugas yang berbeda menuntut kemampuan yang berbeda juga. Selaras 

dengan itu Wareen (dalam Winarni, 2004: 4) mengartikan kemampuan sebagai 

kekuatan untuk menunjukkan tindakan responsif, termasuk gerakan-gerakan 

terkoordinasi kompleks dan pemecahan problem mental. 

Berhitung merupakan salah satu aspek dalam matematika yang terdapat 

pada hampir setiap cabang matematika seperti aljabar, geometri, dan statiska 

(Sulis, 2007: 4). Kemampuan menghitung mengungkapkan bagaimana seseorang 

memahami ide-ide yang diekspresikan dalam bentuk angka-angka dan bagaimana 

jenisnya seseorang dapat berfikir dan menalar angka-angka. 

Aisyah (2007: 5-6) berpendapat bahwa ”kemampuan menghitung 

merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, 
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dapat dikatakan bahwa dalam semua aktifitas kehidupan semua manusia 

memerlukan kemampuan menghitung”. 

Dalam matematika, isi dikenal dengan volume. Volume sebuah benda 

adalah banyaknya ruang yang diisi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Tim 

Reality, Volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Volume sebuah 

benda adalah banyak ruang yang diisi. 

Bangun ruang disebut juga dimensi tiga. Bangun ruang berarti benda-

benda yang berdemensi tiga atau benda yang mempunyai ruang. Bangun ruang 

mengandung unsur panjang, lebar, dan tinggi (ketebalan). Bagian datar dari 

sebuah bangun ruang disebut permukaan. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dimulai dengan 

mengenal masalah-masalah konteks atau nyata dalam kehidupan sehari-hari yang 

dialami oleh siswa. Sebagai contoh permasalahan adalah berapa liter air yang 

dibutuhkan untuk mengisi sebuah bak mandi yang berbentuk balok. Untuk 

mencari solusi dari permasalahan tersebut maka siswa harus mencari berapa 

volume bak mandi tersebut. 

Solusi permasalahan tersebut dicari oleh siswa dengan cara diskusi 

sebelumnya agar lebih efektif mereka dibagi dalam beberapa kelompok kecil 

disini peran guru hanya sebagai motivator dan fasilitator dan memberi bimbingan 

seperlunya sehingga jawaban ditemukan sendiri oleh siswa dan tentunya mereka 

akan lebih paham dibandingkan dengan guru yang memberikan jawaban. Dari 

beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator kemampuan 

menghitung volume meliputi: 1) siswa dapat menghitung volume kubus, 2) siswa 

dapat menghitung volume balok, 3) siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume kubus dan volume balok. 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual sebagai sebuah sistem mengajar 

didasarkan pada pikiran bahwa makna muncul dari hubungan antara isi dan 

konteksnya (Johnson, 2009: 34). Menurut Sanjaya (2007: 262) CTL sebagai suatu 

pendekatan pembelajaran memiliki tujuh asas. Asas-asas ini yang melandasi 

pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. 

Seringkali asas ini disebut juga komponen-komponen CTL. Selanjutnya ketujuh 
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asas dijelaskan sebagai berikut: 1) konstruktivisme (constructivism),                     

2) menemukan (inquiry), 3) bertanya (questioning), 4) masyarakat belajar 

(learning community), 5) pemodelan (modeling), 6) refleksi (reflection), dan               

7) penilaian sebenarnya (authentic assessment). 

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritik dan 

sering diformulasikan dalam bentuk anggaran dasar. Menurut Arikunto dkk. 

(2006: 68), yang dimaksud anggapan dasar adalah "sesuatu hal yang diyakini 

kebenarannya oleh peneliti yang haras dirumuskan secara jelas". Berdasarkan 

kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini 

dipandang perlu mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

1. Penggunaan pendekatan kontekstual akan melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran  

2. Penggunaan pendekatan kontekstual dilakukan dalam dua siklus. 

3. Penggunaan pendekatan kontekstual akan meningkatkan kemampuan 

menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V. 

Untuk memperjelas pendekatan kontekstual dengan kemampuan 

menghitung volume bangun ruang ditunjukan dengan kerangka berpikir pada 

gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 
Pembelajaran masih 
konvensional 

Kemampuan 
menghitung volume 
bangun ruang siswa 
rendah 
 

Tindakan 
Pembelajaran dengan 
pendekatan kontekstual 

Siklus I 
Pembelajaran menghitung 
volume bangun ruang dengan 
menggunaan pendekatan 
kontekstual. Indikator: siswa 
dapat menghitung volume kubus 
dan balok menggunakan rumus. 

Siklus II 
Pembelajaran menghitung 
volume bangun ruang dengan 
menggunakan pendekatan 
kontekstual. Indikator : 
menghitung volume kubus dan 
balok menggunakan rumus, 
menyelesaikan masalah yang 
berhubungan dengan kubus dan 
balok. Diduga dengan pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan 
kemampuan menghitung volume 
bangun ruang pada siswa kelas 
V 

Kondisi akhir 
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Adapun hipotesis tindakan yang penulis kemukakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah: ”Diduga dengan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan kemampuan menghitung volume bangun ruang dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Negeri Garangan Kecamatan 

Wonosegoro  Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 
Metode Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian tentang peningkatan 

kemampuan menghitung volume bangun ruang melalui pembelajaran kontekstual 

yaitu di Sekolah Dasar Negeri Garangan. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, 

yaitu bulan Mei  sampai dengan bulan Agustus tahun 2012. 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas V dan Kepala Sekolah SD 

Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Sebagai subjek 

yang membantu perencanaan dan pengumpulan data penelitian. Siswa kelas V SD 

Negeri Garangan, dengan jumlah sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 13 siswa 

putri dan 12 siswa putra sebagai subjek penelitian yang menerima tindakan. 

Peneliti sebagai subjek yang bertugas merencanakan, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan penelitian. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research). Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 73) langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dilakukan melalui empat tahap, yaitu: perencanaan 

(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting). 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus yang masing-

masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang dalam satu siklus 

ada dua kali tatap muka yang masing-masing 2x35 menit sesuai RPP. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain. 

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun 

angka (Arikunto, 2001: 18). Data yang dikumpulkan berupa informasi tentang 

minat belajar matematika khususnya dalam sub pokok bahasan bangun ruang, 

motivasi siswas kemampuan siswa dalam menghitung bangun ruang, serta 
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kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran (termasuk penggunaan strategi pembelajaran) di kelas V. 

Data yang akan digali dari berbagai sumber dan jenis data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian, meliputi: 1) Informan atau nara sumber yang 

terdiri dari siswa kelas V dan guru kelas V SD Negeri Garangan dan 2) dokumen 

atau arsip, antara lain berupa kurikulum, Rencana Pembelajaran, dan buku 

penilaian. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui metode observasi 

(pengamatan) sebagai salah satu teknik untuk mengamati secara langsung dengan 

teliti, cermat dan hati-hati terhadap fenomena dalam pembelajaran matematika 

kelas V SD Negeri Garangan dan melalui metode tes yang dilakukan saat 

pembelajaran mencari volume bangun ruang di akhir siklus pada siswa kelas V 

SD Negeri Garangan. 

Teknik yang digunakan dalam memeriksa validitas data dalam penelitian 

ini adalah dengan trianggulasi data. Trianggulasi data dilakukan dengan 

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang 

sejenis.  Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda yaitu (1) pengamatan dari proses pembelajaran; (2) tes unjuk kerja 

siswa; (3) silabus dan RPP menggunakan pendekatan kontekstual. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis alir Miles 

dan Huberman. Model analisis alir terdiri dari tiga buah komponen pokok yaitu 

reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitasnya 

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 

proses siklus (Milles dan Huberman 1992: 20). Adapun rincian model tersebut 

adalah sebagai berikut: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 4) Kesimpulan-

kesimpulan: penarikan/ verifikasi. 

Indikator kerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Yang menjadikan 

indikator kinerja dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan 

menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri Garangan 
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melalui pendekatan kontekstual. Indikator kinerja dalam penelitian ini bahwa 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan 

menghitung volume bangun ruang dalam pembelajaran matematika pada siswa 

kelas V SD Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013 sebesar minimal 75% dari 25 siswa yang ada. 

 
Pembahasan 

Dari data nilai tes awal siswa kelas V SD Negeri  Garangan sebanyak 25 

siswa hanya 9 siswa atau 36% yang memperoleh nilai di atas batas nilai 

ketuntasan minimal. Sebanyak 16 siswa atau 64%  memperoleh nilai di bawah 

batas nilai ketuntasan yaitu 62. Dari  hasil tes awal dapat disimpulkan sementara 

bahwa kemampuan menghitung volume bangun ruang oleh siswa kelas V SD 

Negeri Garangan masih rendah. 

Berdasarkan hasil belajar yang dicapai pada siklus pertama dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan siklus pertama sudah berhasil, tetapi belum maksimal. Sebagai 

catatan untuk siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM harus diperbaiki 

dengan latihan-latihan supaya prestasi belajarnya meningkat.  Maka berdasarkan 

hasil di atas peneliti melanjutkan siklus kedua untuk materi menghitung volume 

bangun ruang untuk menindak lanjuti siklus pertama. 

Dari hasil tes pada siklus kedua ini diketahui bahwa pertemuan pertama 

mencapai nilai rata-rata kelas 74,40 dan siswa yang mendapat nilai di atas KKM 

sebanyak 20 siswa (80%). Pada pertemuan kedua nilai rata-rata kelas mencapai 

74,80 dengan jumlah siswa yang mendapat nilai di atas KKM sebanyak 23 siswa 

(92%). Sedangkan pada pertemuan ketiga nilai rata-rata kelas mencapai 76,20 

dengan jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 24 siswa ( 96%) 

dari 25 siswa kelas V. Dari  pengamatan dan analisis hasil tes siswa maka guru 

dan peneliti sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian dalam 

pembelajaran menghitung volume bangun ruang. 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini didapatkan hasil diantaranya 

perubahan tingkah laku siswa pada saat pembelajaran, perubahan cara mengajar 

guru dan perubahan hasil belajar dari siswa. Secara keseluruhan, perubahan 
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tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini. Hasil observasi terhadap 

siswa dari siklus pertama sampai siklus kedua dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Sebelum 
tindakan 

Siklus I Siklus II 
No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Aktif memperhatikan penjelasan 
guru  √     √     √ 

2 Aktif menjawab pertanyaan guru √     √      √ 

3 
Rasa ingin tahu dan keberanian 
siswa 

√     √     √  

4 Kreativitas dan inisiatif siswa √     √     √  
5 
 
 
 

Aktif mengerjakan tugas-tugas 
pembelajaran: 
a. Tugas individu 
b. Tugas kelompok 

 √     √    √  

6 Aktif bertanya √     √      √ 

7 Mengemukakan ide dan gagasan. √         √   
8.  Membuat kesimpulan  √     √    √   

9. 
Mengerjakan soal-soal didepan 
kelas 

√      √     √ 

Jumlah 11 21 31 
Rata-rata 1,22 2,33 3,44 

 

Berdasarkan hasil pengamatan tindakan dapat dinyatakan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang siswa melalui 

pendekatan kontekstual yang dilihat dari proses maupun nilai hasil belajar siswa. 

Langkah penerapan pendekatan kontekstual juga terlihat dalam penjabaran proses 

pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan. 

Kemampuan menghitung volume bangun ruang siswa kelas V SD Negeri 

Garangan tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat dengan diterapkannya 

pendekatan kontekstual. Peningkatan tersebut bukan hanya pada nilai akhir siswa 

menghitung volume bangun ruang saja, tetapi pada proses pembelajaran 

menghitung volume bangun ruang juga. Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran meningkat, peningkatan ini terlihat sebelum tindakan dan setelah 

tindakan dari siklus pertama hingga siklus kedua. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Selain keaktifan, 

terlihat pula peningkatan pada aspek keberanian siswa dalam bertanya kepada 

guru secara langsung, maupun keberanian siswa mengerjakan soal di depan kelas. 
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Hasil pretest yang diberikan pada pratindakan diperoleh hasil sebanyak 9 

siswa atau 36% siswa yang berhasil memperoleh nilai sesuai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=62). Tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menghitung volume bangun ruang. 

Pada siklus I diperoleh hasil sebanyak17 atau 68% dari 25 siswa yang berhasil 

memperoleh nilai tuntas. Sedangkan pada siklus yang kedua diperoleh hasil 

sebanyak 22 atau 88% dari 25 siswa yang berhasil memperoleh nilai tuntas. Rata-

rata penilaian juga mengalami peningkatan, sebelum tindakan rata-rata nilai siswa 

kelas V materi menghitung volume bangun ruang hanya 63,70. Setelah diadakan 

tindakan selama dua siklus rata-rata menjadi 73,02 pada siklus I meningkat 

menjadi 75,00. Pembelajaran pada siklus II dikatakan berhasil karena nilai rata-

rata kelas lebih dari 65 dan prosentasi siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan KKM lebih dari 80%. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka disimpulkan 

bahwa: 

1. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran melalui pendekatan 

Kontekstual dapat berjalan lancar dan sesuai apa yang direncanakan dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran. 

2. Melalui tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan penerapan pendekatan 

Kontekstual dalam pembelajaran menghitung volume bangun ruang pada 

siswa kelas V SD Negeri  Garangan  Tahun Pelajaran 20012/2013, hal ini 

dapat ditunjukkan dengan Kemampuan menghitung volume bangun ruang 

siswa kelas V SD Negeri Garangan meningkat dengan penggunaan 

pendekatan Kontekstual baik dilihat dalam proses pembelajaran maupun nilai 

hasil belajar siswa. 

3. Kemampuan menghitung volume bangun ruang siswa kelas V SD Negeri 

Garangan tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat dengan diterapkannya 

pendekatan Kontekstual. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi 

peningkatan yaitu pada tes awal sebelum tindakan sebesar 63,70 siklus 
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pertama 73,40 dan pada siklus kedua naik menjadi 75,00. Untuk siswa yang 

telah mencapai KKM (62) pada tes awal sebelum tindakan adalah sembilan 

siswa (36%), tes siklus pertama siswa yang telah mencapai KKM (62) 

sebanyak tujuh belas siswa (68%), pada tes siklus kedua siswa yang telah 

mencapai KKM (62) sebanyak dua puluh dua siswa (88%) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang perlu disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa disarankan untuk mengikuti pembelajaran secara aktif dan 

memperhatikan pelajaran saat guru mengajar. Siswa harus bisa menambah 

wawasan dan mendalami materi yang dipelajari. Selain itu, sekiranya siswa 

kurang setuju terhadap cara mengajar guru, maka siswa dapat memberikan 

masukan ataupun saran kepada guru yang bersangkutan. Dengan demikian 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

2. Bagi guru sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran, hendaknya guru 

membuat rencana pembelajaran dan mempersiapkan media pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, guru harus mampu 

memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tujuan 

pembelajaran. Evaluasi hendaknya jangan sampai terlupakan. 

3. Bagi lembaga supaya guru dapat meningkatkan profesionalisme maupun 

kualitas pembelajaran yang dilakukan melalui penelitian tindakan kelas ini, 

disarankan kepada kepala sekolah untuk: (a) memenuhi kebutuhan sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran yang memadahi, (b) memotivasi guru 

untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, (c) mengirim guru kebeberapa 

forum ilmiah, seperti seminar, lokakarya, workshop, penataran, dan diskusi 

ilmiah supaya wawasan guru bertambah luas dan mendalam pemahamannya 

tentang pendidikan dan pengajaran yang menjadi tugas pokoknya. 

4. Bagi pembaca dan peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

lanjutan mengenai pendekatan kontekstual untuk diterapkan pada aspek 

keterampilan berbahasa lainnya maupun disiplin ilmu lainnya. 
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