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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aktivitas belajar matematika 
melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok 
bahasan persegi dan persegi panjang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah kelas VII A SMP N 2 
Kaliwungu yang berjumlah 29 siswa, dan subyek pelaksanaan tindakan adalah 
guru matematika kelas VII A SMP N 2 Kaliwugu. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes. 
Teknik anali sis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data, 
verifikasi data/ kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan  
aktivitas belajar matematika pada materi persegi dan persegi panjang. Hal 
tersebut terlihat 1) siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa lain
sebelum dilakukan tindakan 13,79% dan setelah tindakan menjadi 75,86%. 2) 
siswa aktif dalam berdiskusi sebelum dilakukan tindakan 6,89% dan setelah 
tindakan menjadi 68,96%. 3) siswa yang aktif menulis sebelum dilakukan 
tindakan 24,13% dan setelah tindakan menjadi 86,20%.

Kata kunci : Aktivitas Belajar, Kontekstual

PENDAHULUAN

Matematika adalah salah satu bidang ilmu yang merupakan alat 

berfikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, 

yang unsur - unsur logikanya dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalisasi, 

dan individualitas serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, 

aljabar, geometri, dan analisi. Matematika merupakan salah satu jenis dari 

kenam ilmu. Keenam materi tersebut menurut Diyamti adalah matematika, 

fisika, biologi, psikologi, ilmu-ilmu sosial, dan lingustik. Dengan istilah yang 

agak berbeda keenam ilmu tersebut dikonotasikan sebagai 1) ide abstrak, 2) 

benda fisik, 3) jasad hidup, 4) gejala rohani, 5) peristiwa sosial, 6) proses tanda. 

Dikarenakan kedudukan matematika merupakan salah satu jenis ilmu, maka 



matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari  diilmu 

pendidikan. (Uno, 2010: 126).

Dalam pelajaran matematika, aktivitas belajar sangatlah penting, hal ini 

dikarenakan belajar matematika merupakan suatu kegiatan yang berkenaan 

dengan penyelesaian himpunan-himpunan baru, yang selanjutnya membentuk 

himpunan baru yang lebih rumit (Gagne Hamzah dan Masri, 2010: 110). 

Pernyataan ini menujukkan bahwa aktivitas belajar matematika diperlukan saat 

proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tahapan belajar yang lebih 

tinggi.

Hasil observai awal aktivitas belajar matematika siswa SMP Negeri 02 

Kaliwungu kelas VII A yang berjumlah 29 siswa terdiri dari 14 siswa 

perempuan dan 15 siswa laki-laki belum sesuai harapan. Aktivitas belajar 

matematika diamati dari tiga indikator, yaitu siswa aktif menjawab pertanyaan 

dari guru maupun siswa lain sebanyak 13,79% siswa, siswa aktif dalam 

berdiskusi sebanyak 6,89% , dan siswa  yang aktif menulis sebanyak 24,13% .

Pembelajaran dengan mengunakan pendekatan kontekstual memiliki 

beberapa keunggulan, diantaranya 1) materi yang dipelajari tidak terlepas dari 

pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga pengetahuan yang 

diperoleh siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman belajar 

mereka dalam kehidupan sehari-hari, 2) siswa belajar melalui kegiatan kelompok 

sehingga dapat saling bertukar fikiran, memberikan dan menerima informasi, dan 

3) memberikan kesadaran kepada siswa bahwa pengetahuan yang diperoleh bukan 

untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kaliwungu.Sedangkan secara khusus, 

bertujuan mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar matematika bagi siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Kaliwungu dengan strategi pendekatan kontekstual.

Sedangkan hipotesis dari penelitan ini adalah Pendekatan  CTL dapat 

meningkatkan aktivitas  belajar matematika siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 

Kaliwungu tahun ajaran 2012/2013.



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau

Classroom Action Research (CAR) yang dilakukan secara kolaborasi antara 

kepala sekolah, guru matematika dan peneliti. Menurut Aqib (2009:19) penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah 

tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyampaian atau peningkatan proses 

dan praktik pembelajaran.

Proses penelitian PTK diawali dengan dialog awal dan perencanaan, 

kemudian pelaksanaan tindakan dan observasi, dan yang terakhir adalah refleksi, 

evaluasi dan penyimpulan. Penelitian dilakukan selama 5 bulan dari februari 

sampai juni.

Sumber data penelitian meliputi guru matematika dan siswa kelas VIIA

SMP Negeri 2 Kaliwungu. Dalam penelitian ini, guru matematika SMP N 2 

Kaliwungu bertindak sebagai subjek yang memberikan tindakan. Sedangkan siswa 

SMP 2 Kaliwungu kelas VIIA yang berjumlah 29 siswa bertindak sebagai yang 

menerima tindakan. Tehniks pengumpulan data berupa observasi, tes, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Hariwijaya (2008: 63) menyatakan bahwa metode 

pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

fenomena yang diteliti.

Data kuantitatif dianalisis secara kooeratif, sedangkan data kualitatif 

dianalisis secara interaktif. Menurut M.B Miles (Shofwan, 2010: 23) reduksi data 

adalah kegiatan pemilihan data, penyerdahaan data kasar dari hasil catatan 

lapangan. Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk tes naratif 

yang disusun, diatur, dan diringkas sehingga mudah dipahami. Dilakukan secara 

bertahap dari kesimpulan sementara yang berupa table dan grafik. Kemudian 

dilakukan penyimpulan dengan cara diskusi dengan mitra kolaborasi.

Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan data. Patton (Moelong, 

2006: 330) menyatakan bahwa triangulasi sumber bearti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang dipilih dengan alat dan 

waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pada triagulasi metode, terdapat 

dua strategi, yaitu: (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian



beberapa tehnik pengumpulan data dan  (2) pengecekan derajat keperayaan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal kelas VIIA SMP Negeri 2 Kaliwungu terlihat bahwa guru 

kurang optimal dalam menggunakan strategi pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran terkesan monoton. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. 

Pembelajaran tersebut akan berdampak pada rendahnya aktivitas belajar 

matematika siswa. Berdasarkan hal itu, guru menerapkan pendekatan CTL untuk 

meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa. 

Pada tahap proses pembelajaran menggunakan pendekatan CTL dengan 

materi persegi panjang dan persegi. Kegiatan awal meliputi guru memberikan 

salam/doa, memeriksa kehadiran siswa,menyiapkan pembelajaran, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, apersepsi, memotivasi siswa.

Pada kegiatan inti, siswa diminta untuk menyebutkan benda-benda di 

sekitarnya yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan persegi. Guru 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 5-6 orang 

per kelompok dan siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, untuk mengukur indikator mengenai aktivitas belajar siswa. 

Permasalahan yang dikerjakan siswa tentang persegi panjang dan persegi 

diambil sampel sebagai berikut. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan 

PQ. Jawaban benar siswa QR, RS, SP. Jawaban salah siswa QR, RS, SP, SQ, PR.

Kelompok siswa yang ditunjuk guru mempresentasikan hasil pekerjaannya 

ke depan kelas. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Guru 

memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah disampaikan. Guru 

melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung. 

Kegiatan penutup, guru memberikan tugas rumah supaya siswa dapat 

memahami lebih dalam mengenai materi yang sudah disampaikan, Guru 

memberikan tugas individu .

Permasalahan yang dikerjakan siswa tentang persegi panjang dan persegi 

diambil sampel sebagai berikut. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. 



Disekeliling taman tersebut akan ditanami pohon pinus dengan jarak 2 m. Panjang 

sisi taman tersebut adalah 65 m. Berapa banyak pohon pinus yang diperlukan?

Jawaban siswa yang benar adalah K=4s, K=4(65), K =260 m, banyaknya pohon 

pinus yang dibutuhkan adalah 260 : 2 = 120. Jadi banyaknya pohon pinus yang 

dibutuhkan adalah 120 buah. Jawaban siswa yang salah adalah, L=sxs, L= 65x65, 

L= 4225m2, banyaknya pohon pinus yang diperlukan adalah 4225:2=2112,5, jadi 

banyak pohon pinus yang diprlukan adalah 2112 buah.

Berdasarkan data tersebut, maka guru dapat memilih dan menggunakan 

strategi pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Viseu, Floriano dan Inês 

Bernardo Oliveira (2012) menyatakan bahwa perlunya penerapan strategi yang 

tepat dalam pembelajaran. Hasil penelitian tersebut, guru harus mempunyai 

rencana pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pendapat 

ini diperkuat oleh Puteh dan Mahani Ibrahim (2010) mengatakan, guru harus 

dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya strategi pembelajaran 

sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

Dalam proses pembelajaran matematika, guru memanfaatkan strategi CTL

Strategi CTL mempunyai banyak keunggulan, sehingga perlu dipergunakan dalam 

pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian Perin (2011) menyimpulkan 

bahwa strategi kontekstual dapat menjadi langkah yang berguna untuk 

memperbaiki prestasi akademik. Penelitain Coker, Hakan Catlioglu dan Osman 

Birgin (2010) yang menyimpulkan bahwa dalam strategi pembelajaran 

kontekstual siswa dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan siswa dengan 

mengaitkan kehidupan sehari-hari dan konteks sekolah. Dengan demikian, 

aktivitas belajar siswa akan meningkat. 

Penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: 1) siswa aktif 

mejawab pertanyaan dari guru maupun siswa lain, 2) siswa aktif dalam 

berdiskusi, 3) siswa aktif menulis.

Kondisi awal sebelum dikenai tindak belajar, siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa lain ada 4 siswa (13,79%).  Pada 

siklus I siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa lain sudah 



mulai mengalami peningkatan yaitu sebanyak 10 siswa (34,48%).  Pada siklus II 

siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa lain mengalami 

peningkatan yang bearti siswa yang aktif menjawab pertanyaan  dari guru maupun 

siswa lain sebanyak 22 siswa (75,86%). Hal ini, diperkuat oleh Costa & Kallick 

(2009, 2004, 2000, 2000), dan Costa (1991) dalam penelitian yang telah dilakukan 

Abdur Rahman As’ari (2011) menyatakan bahwa beberapa kebiasaan  berpikir  

yang  berkontributif seperti mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan 

akan memberi dampak  positif  terhadap  keberhasilan belajar. Maknanya adalah 

dengan menjawab pertanyaan yang diberikan guru dan siswa lain, maka siswa 

telah memahami materi yang dipelajari dengan baik.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dilakukan Wahyuni 

Suryaningtyas, Febriana Kristanti, Wudjud Soepeno Diharjo Mohammad Bisyri 

Effendi (2011) dan Kadek Rahayu Puspadewi (2011) yang menyatakan bahwa 

jika  ditinjau  dari  aspek afektifnya, pertumbuhan karakter mahasiswa juga sudah 

mulai berkembang ditandai dari adanya keberanian mengemukakan pendapatnya 

dan mejawab pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis. 

Kondisi awal sebelum tindakan mengajar dilaksanakan siswa yang aktif 

dalam berdiskusi pada kondisi awal sebanyak 2 siswa (6,89%). Pada siklus I 

menjadi  8 siswa (27,58%). Pada tahap siklus II, siswa yang aktif menjawab 

pertanyaan dari guru maupun teman meningkat sebanyak 20 siswa (68,96%). Hal 

ini di perkuat oleh pendapat Adrawi Zaini (2010), menyatakan bahwa dengan 

berdiskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  Menurut pendapat Floriano 

Viseu dan Oliveira (2012), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan aktivitas 

dalam pembelajaran matematika dapat  dilakukan dengan bertukar fikiran 

menerima dan memberi  informasi sesama teman dekat. Siswa yang memiliki 

kedekatan secara personal lebih banyak mempengaruhi jalannya pembelajaran di 

kelas. Maknanya adalah dengan siswa aktif dalam berdiskusi maka siswa akan 

lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari. 

Peneitian ini di dukung oleh Istiningkrum dan Sukati (2012) yang 

menyatakan bahwa berdiskusi dalam kelompok  pada dasarnya memberikan ruang 

yang lebih luas kepada siswa untuk bereksplorasi dan saling bekerjasama. Dengan 



berdiskusi siswa didorong bekerja sama secara maksimal. Kerjasama di sini 

adalah setiap anggota kelompok harus saling membantu menguasai materi yang 

diberikan guru. Bagi siswa yang yang memiliki kemampuan tinggi harus 

membantu teman sekelompoknya yang memiliki kemampuan rendah, karena 

penilaian akhir ditentukan hasil pemahaman dari masing-masing anggota 

kelompok.

Sebelum  dilakukan tindakan, siswa aktif menulis sebanyak 7 siswa 

(24,13%). Sedangkan pada siklus ke I mengalamai peningkatan sebanyak 13 

siswa (44,82%) siswa aktif menulis. Siswa yang aktif menulis pada siklus II 

mengalami peningkatan yang bearti yankni sebanyak 25 siswa (86,20%). Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Bell & Bell (1985); Lueinston & Meyer 

(1986) dan Davidson & Piarce (1990) menyatakan bahwa aktifitas menulis dapat 

digunakan sebagai strategi untuk mengetahui atau mengidentifikasi konsepsi awal 

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Evan (dalam Swinson, 1990) yang 

menyatakan bahwa aktifitas menulis memungkinkan guru mengamati pemahaman 

siswa dan mengidentifikasi miskonsepsi atau struktur pengetahuan yang hilang. 

Selain itu Swinson juga berpendapat "having student write about mathematics 

enable both teacher and students to determine whether the student have fully 

comprehended the information, strategies or concept involved (1992:8) ". 

Maknanya adalah dengan aktivitas menulis, dapat meningkatkan pemahaman 

siswa.

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Nizarudin (2010) 

berpendapat bahwa Aktifitas menulis merupakan salah satu strategi dalam belajar. 

Hal ini karena (1) menulis untuk belajar adalah cara paling ideal untuk membantu 

siswa menemukan celah dalam pemahamannya, memikirkan hubungan -

hubungan, mengorganisir, memikirkan kembali dan mengklarifikasi, gagasannya; 

(2) menulis memberikan wahana yang dapat membuat siswa terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran; (3) menulis untuk belajar membantu siswa melihat 

bahwa pengetahuannya dibangun secara aktif, tidak diserap secara pasif.  

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aktifitas menulis 

dapat memberikan informasi kepada guru sampai sejauh mana daya serap siswa 



terhadap materi yang diajarkan dan pada bagian mana siswa masih mengalami 

kesulitan. Selain itu aktifitas menulis dapat membantu siswa mengorganisir 

pengetahuannya.

Adapun data yang peneliti buat dari data sebelum penelitian sampai 

penelitian berakhir. Data-data yang diperoleh mengenai peningkatan aktivitas 

belajar matematika melalui pendekatan CTL pada siswa SMP Negeri 02 

Kaliwungu dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel data aktivitas belajar matematika siswa

No Indikator yang diamati Kondisi Awal Siklus I Siklus II

1 Siswa aktif menjawab 

pertanyaan dari guru maupun 

siswa lain

4 siswa 

(13,79%)

10 siswa 

(34,48%)

22 siswa 

(75,86%)

2 Siswa aktif dalam berdiskusi 2 siswa 

(6,89%)

8 siswa 

(27,58%)

20 siswa 

(68,96%)

3 Siswa aktif menulis 7 siswa 

(24,13%)

13 siswa 

(44,82%)

25 siswa 

(86,20%)

Grafik peningkatan aktivitas belajar matematika siswa  kelas VIIA dengan 

pendekatan kontekstual.
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KESIMPULAN

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan antara peneliti dan guru

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan CTL. Adapun langkah-langkahnya

yaitu 1) orientasi siswa pada situasi masalah, 2) mengorganisasi siswa untuk 

belajar, 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 5) menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan  masalah. 

Siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru maupun teman. Sebelum 

dikenai tindakan, siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru maupun teman

sebanyak 4 siswa (13,76%). Sesudah dikenai tindakan, pada siklus I meningkat 

menjadi 10 siswa (34,48%). Kemudian pada siklus II, meningkat menjadi 22 

siswa (75,86%). Siswa yang aktif dalm berdiskusi mengalami peningkatan secara 

optimal. Siswa yang aktif dalam berdiskusi sebanyak 2 siswa (6,89%). Setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 8 siswa (27,58%). Pada 

siklus II meningkat menjadi 20siswa (68,96%). Sebelum dilakukan tindakan, 

siswa yang aktif menulis sebanyak 7 siswa (24,13%).  Setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I meningkat menjadi 13  siswa (44,82%). Kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 25 siswa (86,20%). 
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