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ABSTRAK 
 
Siti Chotijah. NIMA54A100105. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENGHITUNG VOLUME BANGUN RUANG DENGAN MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI 01 NGUNUT JUMANTONO . 
Skripsi,Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Februari 2013. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: Untuk meningkatkan 
kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa SD Negeri 01 Ngunut 
Jumantono  melalui pendekatan kontekstual. 

 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subjek penelitian 
adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Ngunut Jumantono Karanganyar beserta 
guru. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi/pengamatan, kajian 
dokumen, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, 
sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) ada 
peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang setelah dilaksanakan 
tindakan kelas melalui pendekatan kontekstual. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya kemampuan menghitung volume bangun ruang dari sebelum dan 
sesudah dilaksanakannya tindakan. Siklus I ada peningkatan kemampuan 
menghitung volume bangun ruang dari rata-rata 68,50 menjadi 73,33 dan dari 
pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 37% menjadi 57%. Siklus II 
terjadi peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang dari rata-rata 
siklus I yaitu 73,33 menjadi 76,70 dan dari pencapaian KKM 57% menjadi 80%. 
(2) Cara mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan pendekatan 
kontekstual ini adalah: (a) pembentukan kelompok kerja dilakukan oleh siswa 
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sendiri untuk mengatasi kendala kurang membaurnya siswa dalam mengerjakan 
tugas kelompok, (b) penggantian model dengan siswa yang jarang tampil di 
depan kelas untuk mengatasi kendala kurangnya perhatian siswa terhadap model 
yang ditampilkan, (c) pembelajaran dengan penerapan pendekatan kontekstual, 
(d) penambahan motivasi dari guru untuk mengatasi kendala ketidak beranian 
siswa untuk bertanya,. 

Berdasarkan simpulan yang dibuat, dapat diajukan suatu rekomendasi 
bahwa pembelajaran Matematika melalui pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V 
SD Negeri 01 Ngunut Jumantono. 
 
Kata kunci :contextual teaching learning,kemampuan,menghitung volume,bangun 
ruang 

 

I. PENDAHULUAN 

Di lapangan banyak guru yang menerapkan pembelajaran 

konvesional,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 minat siswa untuk belajar matematika akan turun, 

dampak selajutnya kemampuan siswa menghitung volume bangun ruang akan 

menurun pula. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di 

kelas V SD N 01 Ngunut,Jumantono dan data hasil ulangan harian materi 

mata pelajaran matematika dalam menghitung volume bangun ruang hasil 

belajar siswa masih rendah.Hal ini terlihat dari nilai mereka yang belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yaitu 75. Dari 30 siswa yang 

mampu mencapai KKM hanya 10 anak.Presentasi siswa yang tuntas hanya 33 

%,sedangkan siswa yang belum memenuhi KKM ada 20 anak, yakni sekitar 

67 %. Hal ini seperti terlampir pada tabel 1. 
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Tabel 1 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa Keterangan 

1 75 ke atas 10 siswa Tuntas 

2 75 ke bawah 20 siswa Belum Tuntas 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

minat siswa dalam pembelajaran matematika. Para guru terus berusaha 

menyusun dan menerapkan berbagai model yang bervariasi agar siswa 

tertarik dan semangat dalam belajar matematika. 

Salah satu pendekatan pembelajaran untuk mengatasi rendahnya 

kemampuan siswa dalam menghitung volume adalah dengan menggunakan 

pendekatan CTL Pada hakikatnya pendekatan Contextual Teaching Learning 

( CTL) merupakan sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun 

pola-pola yang mewujudkan makna. Pendekatan Contextual Teaching 

Learning ( CTL) adalah suatu sistem pengajaran yang cocok dengan otak 

yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan 

konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. 

Pendekatan CTL, didasarkan pada pikiran bahwa makna muncul 

dari hubungan antara isi dan konteksnya. Konteks memberikan makna pada 

isi. Semakin banyak keterkaitan yang ditemukan siswa dalam suatu konteks 

yang luas, semakin bermakna isinya bagi siswa.  

Belajar matematika itu sering dianggap sebagai mata pelajaran yang 

menakutkan oleh siswa. Dengan pendekatan Contextual Teaching Learning 

( CTL) kita ingin mencari solusi, bagaimana supaya belajar matematika 

menjadi menyenangkan, kreatif, serta sesuai dengan realita yang ada. 

Pembelajaran CTL merupakan proses belajar dan mengajar dengan 

pendekatan kehidupan sehari-hari. Model belajar matamatika yang berfokus 

pada guru diharapkan dapat dikurangi. Sebaliknya, melaksanakan strategi 

yang dapat melibatkan siswa aktif belajar, baik secara mental, intelektual, fisik 

maupun sosial. (http:www.indomedia.com/sriwijaya post onlie/18/11/2012) 
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Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka layaknya penelitian ini 

meneliti tentang peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang 

melalui pendekatan Contextual Teaching Learning ( CTL) pada siswa kelas V 

SD N 01 Ngunut kecamatan jumantono kabupaten Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013. Semoga pembelajaran CTL ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu solusi dalam mengatasi rendahnya minat belajar sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung volume bangun 

ruang. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian tentang peningkatan 

kemampuan menghitung volume bangun ruang melalui pembelajaran CTL 

yaitu di Sekolah Dasar Negeri 01 Ngunut. SD Negeri 01 Ngunut 

mempunyai 6 ruang kelas. Penelitian ini dilaksanakan di ruang kelas V. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester 2, berlangsung 

selama 4 bulan, yaitu bulan November s/d Pebruari 2012. 

 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research).Dimana dalam penelitian ini menggunakan dua siklus yaitu 

siklus I dengan dua kali pertemuan dan siklus ke II menggunakan tiga kali 

pertemuan dalam penelitian. Adapun penjelasan siklus penelitian tindakan 

kelas ini secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

1. Siklus pertama (Siklus I) 

           a. Perencanaan 

  1) Guru dan peneliti berkolaborasi untuk membuat rencana pembelajaran. 

       2) Menyiapkan media yang akan digunakan. 

       3) Menyiapkan lembar observasi. 

b. Tindakan 



7 

 

Tindakan adalah menerapkan pendekatan Contextual Teaching 

Learning ( CTL) dalam pembelajaran  menghitung volume bangun ruang 

sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

c. Pengamatan 

Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan Contextual Teaching Learning ( CTL) antara lain: 

1) Kemampuan siswa dalam menghitung volume bangun ruang kubus dan 

balok menggunakan kubus satuan. 

2) Apakah waktu yang diperlukan singkat atau masih lama? 

3) Selain itu pengamatan juga dilakukan untuk melihat perkembangan 

keaktifan dan antusiasme siswa dalam pembelajaran menulis antara 

sebelum dan sesudah diterapkannya pendekatan CTL 

d. Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah dilaksanakannya tindakan. Refleksi 

dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran 

yang dilakukan. Berdasarkan kekurangan yang telah ditemukan maka dibuat 

rencana perbaikan pada siklus II. 

      2. Siklus kedua (Siklus II) 

          a. Perencanaan 

1) Membuat rencana pembelajaran perbaikan yang didasarkan pada 

kekurangan yang ditemukan pada siklus I dengan penekanan pada 

menghitung volume kubus dan balok menggunakan rumus. 

2) Menyiapkan media yang akan digunakan. 

3) Membuat lembar pengamatan. 

4) Membuat pedoman wawancara 

         b. Tindakan 

Menerapkan pendekatan Contextual Teaching Learning ( CTL) dalam 

pembelajaran menghitung volume bangun ruang sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat pada perencanaan untuk memperbaiki 

kekurangan pada siklus I. Penekanannya mengitung volume kubus dab 

balok menggunakan rumus. 
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       c.  Pengamatan 

Melakukan pengamatan terhadap proses belajar menghitung volume 

bangun ruang dengan pendekatan Contextual Teaching Learning ( 

CTL) serta melihat perkembangan kemampuan menghitung siswa. 

  d.  Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. 

Jika tujuan telah tercapai maka siklus dihentikan. 

 

C. Subjek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Negeri 01 

Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar beserta guru. 

 

D. Sumber data 

Data yang akan digali dari berbagai sumber dan jenis data yang  

dimanfaatkan dalam penelitian, meliputi : 

a. Informan atau nara sumber yang terdiri dari siswa kelas V dan guru 

kelas  V SD Negeri 01 Ngunut. 

b. Dokumen atau arsip, antara lain berupa kurikulum, Rencana 

Pembelajaran, dan buku penilaian. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Data penelitian bersumber dari interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika SD Negeri 01 Ngunut berupa data tindak belajar 

atau perilaku belajar yang dihasilkan dari tindakan mengajar. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

terstandar(Arikunto, 2002:225). Observasi sebagai salah satu teknik untuk 

mengamati secara langsung dengan teliti, cermat dan hati-hati terhadap 

fenomena dalam pembelajaran matematika kelas V SD Negeri 01 Ngunut. 
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Hasil observasi didiskusikan bersama guru pengampu untuk kemudian 

dianalisis bersama untuk mengetahui berbagai kelemahan ataupun 

kelebihan dalam penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning  

( CTL) yang telah dilakukan untuk kemudian diupayakan solusinya. Solusi 

yang telah disepakati bersama antara peneliti dan guru pengampu dapat 

dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

2. Tes 

Metode tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan 

sejumlah pertanyaan atau suruhan kepada subyek penelitian 

(Budiono,1998:39). Metode tes digunakan sebagai dasar untuk 

mengelompokkan subyek penelitian dalam kemampuan menguasai materi 

pelajaran dan untuk mendapatkan data nilai prestasi kemampuan 

menghitung volume bangun ruang sebelum dan sesudah penelitian 

berlangsung. Tes ini dilakukan saat pembelajaran mencari volume bangun 

ruang di akhir siklus pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ngunut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mencatat/ mengabdikan kegiatan 

berupa foto/ melihat arsip-arsip(catatan-catatan) yang dilakukan dalam 

penelitian.  

 

F. Validitas 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; RPP dan foto kegiatan belajar menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

G. Teknik analisis data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

Interaktif Miles dan Huberman. Model analisis interaktif, mempunyai tiga 
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buah komponen pokok yaitu Reduksi data, Sajian Data, Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.  

 

 H. Indikator kinerja 

. Yang menjadikan indikator kinerja dalam penelitian ini adalah 

meningkatnya kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa 

kelas V SD Negeri 01 Ngunut melalui pendekatan CTL Indikator kinerja 

dalam penelitian ini bersumber dari silabus KTSP matematika kelas V dan 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 75 yaitu apabila 75% dari jumlah 

siswa dalam mengerjakan soal mendapat nilai lebih dari 75. Indikator 

tersebut 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. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

I Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses 

pelaksanaan tindakan, pelaksanaan pembelajaran sudah menunjukan 

perubahan baik pada aktivitas siswa maupun pada pencapaian hasil belajar, 

tetapi belum optimal dikarenakan masih ada siswa yang belum mencapai 

KKM Hasil refleksi selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pertemuan   : pertama 

Indikator     : menghitung volume kubus 

Pendekatan : kontekstual 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

siswa cukup aktif memperhatikan penjelasan guru dan menjawab pertanyaan 

guru, namun kurang inisiatif. Kemampuan siswa dalam menghitung volume 

kubus menggunakan kubus satuan pada pertemuan pertama sudah menunjukan 

perubahan tetapi masih belum optimal, karena nilai rata-rata kelas 73,33 dan 

siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 17 siswa( 57%) dari 30 siswa kelas 

V. Pembelajaran berhasil apabila nilai rata-rata kelas mencapai 75 dan siswa 

yang dapat mencapi KKM persentasinya 75%. Dengan demikian data nilai 
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rata-rata kelas yang mencapai 75,83 dan siswa yang dapat mencapai KKM 

sebanyak 17 siswa (56%) menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kontekstual yang dilakukan belum berhasil. 

 

 Hasil penelitian penggunaan pendekatan kontekstual dalam 

menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 01Ngunut 

dari penilaian awal dan siklus I menunjukan adanya peningkatan hasil nilai 

siswa. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Penilaian Awal dan Siklus I 

Keterangan Penilaian Awal Penilaian Siklus I 
Nilai Terendah 40 50 
Nilai Tertinggi 100 95 
Rata-rata 68,50 73,33 
Ketuntasan % 37 % 57 % 

 

Siklus pertama sudah dilaksanakan teryata masih terdapat kelemahan. 

Kelemahan tersebut adalah kurangnya perhatian siswa tehadap pembelajaran. 

Siswa masih asyik sendiri dengan alat peraga yang dibagikan guru, belum 

sepenuhnya melaksanakan tugas yang diberikan guru. Kelemahan yang lain 

adalah keberanian siswa dalam bertanya langsung kepada guru maupun 

keberanian siswa untuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal. Selain itu 

perhatian guru juga belum menyeluruh. Kelemahan–kelemahan tersebut 

diperbaiki dalam pembelajaran menghitung volume bangun ruang dengan 

penggunaan pendekatan kontekstual pada siklus kedua. 

Siklus kedua dilaksanakan tindakan penerapan pendekatan kontekstual 

dengan materi menghitung volume bangun ruang menggunakan rumus. Siswa 

dilatih untuk menemukan rumus sendiri melalui peragaan. Selain itu, dalam 

siklus kedua ini guru lebih banyak memberikan motivasi pada siswa untuk lebih 

berani bertanya secara langsung pada guru.Adapun perbandingan hasil penilaian 

siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan siklus I dan Siklus II dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Perbandingan Hasil Penilaian Siswa sebelum dan  
setelah tindakan siklus I dan siklus II. 
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Keterangan Penilaian Awal Siklus I Siklus II 
Nilai Terendah 40 50 50 
Nilai Tertinggi 100 95 100 
Ratarata 68,50 73,33 76,70 
Ketuntasan 37 % 57 % 80 % 

 

Berdasarkan hasil pengamatan tindakan dapat dinyatakan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang siswa melalui 

pendekatan kontekstual yang lihat dari proses maupun nilai hasil belajar 

siswa. Secara garis besar penelitian ini telah berhasil menjawab rumusan 

masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu penerapan pendekatan 

CTL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung volume 

bangun ruang dan aktivitas guru serta siswa dalam proses belajar mengajar 

juga terjadi peningkatan. 

 

IV. SIMPULAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan 

penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menghitung volume 

bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ngunut Tahun Ajaran 

2012/2013. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kemampuan Menghitung Volume Bangun Ruang Kemampuan 

menghitung volume bangun ruang siswa kelas V SD Negeri 01 Ngunut 

meningkat dengan penggunaann pendekatan kontekstual baik dilihat 

dalam proses pembelajaran maupun nilai hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada tes 

awal sebelum tindakan sebesar 68,50 siklus pertama 73,33 dan pada 

siklus kedua naik menjadi 76,70. Untuk siswa yang telah mencapai 

KKM (75) pada tes awal sebelum tindakan adalah sebelas siswa(37%), 

tes siklus pertama siswa yang telah mencapai KKM (75) sebanyak tujuh 

belas siswa (57%), pada tes siklus kedua siswa yang telah mencapai 

KKM (75) sebanyak dua puluh empat siswa (80%). 
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2. Penerapan Pendekatan Kontekstual 

Penerapan pendekatan kontekstual dalam menghitung volume bangun 

ruang  pada hakikatnya adalah perwujudan tujuh komponen pokok yang 

terkandung dalam pendekatan kontekstual. Penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran menghitung volume bangun ruang dapat 

dilihat dalam perwujudan komponen pokok pendekatan kontekstual. 

Penerapan komponen bertanya/ questioning dilaksanakan berupa Tanya 

jawab apersepsi dan tanya jawab selama pembelajaran berlangsung. 

Perwujudan komponen permodelan/ modelling adalah dengan kegiatan 

perwakilan siswa untuk membacakan hasil kerja kelompok. Perwujudan 

masyarakat belajar/ learning community dan menemukan/ inquiri 

dilaksanakan dengan pembentukan kelompok kerja untuk menemukan 

rumus menghitung volume bangun ruang menggunakan kubus satuan. 

Penerapan komponen kontruktivisme/ contructivism adalah dengan 

adalah dengan penugasan terhadap siswa untuk membuat kubus dari 

kubus satuan. Perwujudan komponen penilaian sebenarnya/ authentic 

assessement adalah pelaksanaan penilaian oleh guru yang bukan hanya 

hasil tulisannya saja. Komponen terakhir adalah refleksi/ reflection yang 

diterapkan dengan kegiatan diskusi tentang kekurangan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Dengan diterapkan pendekatan kontekstual 

terjadi peningkatan aktivitas guru  dan peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

b. Saran 

1. Bagi Guru 

Sebelum dilaksankannya 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. Sebaiknya guru terus meningkatkan kemampuannya dalam 

mengembangkan, menyampaikan materi serta dalam mengelola kelas 
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sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat. Selain itu guru 

hendaknya dapat menerima saran maupun kritik dan memperbaiki 

kekurangan pada dirinya. 

2. 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. 

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain 

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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