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Abstrac 

Tujuan penelitian ini ialah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 6 Surakarta pada materi 

teorema Pythagoras dengan metode kontekstual menggunakan media 

pembelajaran Macromedia Flash. Jenis penelitian adalah PTK kolaboratif. 

Subyek penelitian yang dikenai penelitian ini adalah siswa kelas VIIIa SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta, yang berjumlah 29 anak. Metode pengumpulan 

data pada penelitian ini meliputi metode observasi, catatan lapangan, dan 

metode dokumentasi. Teknik analisi data secara deskriptif kualitatif dengan 

metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus-menerus 

dan triangulasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya 

peningkatan keaktifan belajar matematika siswa yang dapat dilihat dari 

meningkatnya indicator keaktifan belajar siswa meliputi: 1) siswa yang berani 

bertanya sebelum tindakan 17,24%, pada siklus I meningkat menjadi 41,40%, 

dan pada siklus II meningkat menjadi 72,41%, 2) siswa yang memperhaitkan 

guru sebelum tindakan 34,48%, pada siklus I meningkat menjadi 51,72%, dan 

poada siklus II meningkat menjadi 82,76%, 3) siswa yang mau mengerjakan soal 

sebelum tindakan 27,59%, pada siklus I meningkat menjadi 48,28%, dan pada 

siklus II meningkat menjadi 82,76%. Kesimpulan penelitian ini adalah 

penerapan metode kontekstual dengan menggunakan media pembelajaran 

Macromedia Flash dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam pembelajaran matematika keaktifan belajar memiliki 

peranan yang penting selama proses pembelajaran. Keaktifan pada saat 

pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran matematika yang 

menentukan apakah pembelajaran tersebut berjalan secara kondusif. 

Keaktifan belajar adalah aktifitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Selama kegiatan belajar kedua aktifitas tersebut harus terkait sehingga 

akan menghasilkan aktifitas belajar yang optimal ( Sardiman, 2001 : 99 ). 

Seorang siswa harus mempunyai keaktifan dalam belajar. 

keaktifan belajar berperan penting untuk mencapai keberhasilan siswa 

dalam mencapai hasil belajar yang baik. Dengan adanya keaktifan belajar 

siswa akan mudah untuk memahami materi pada mata pelajaran 

matematika yang bagi sebagian siswa sulit untuk dipahami. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada siswa kelas VIIIa SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta, terdapat keaktifan belajar siswa selama 

proses belajar-mengajar berlangsung. Keaktifan belajar siswa ditunjukkan 

dengan indikator sebagai berikut, yaitu: 1. siswa yang berani bertanya 

(17,24%), 2. siswa yang memperhatikan guru (34,48%), 3. siswa yang 

mau mengerjakan soal (27,59%). 

Pada saat proses belajar-mengajar berlangsung guru kurang 

memperhatikan metode pembelajaran serta kurang memanfaatkan media 

pembelajaran sehingga siswa censerung menjadi bosan. Proses belajar-

mengajar yang monoton dan kurang menarik menyebabkan rendahnya 

keaktifan belajar matematika siswa kelas VIIIa SMP Muhammadiyah 6 

surakarta. 

Pemilihan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan 

disertai dengan penggunaan media pembelajaran yang cocok akan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Untuk itu 

peneliti menerapkan metode kontekstual menggunakan media 

pembelajaran Macromedia Flash diharapkan  ada peningkatan  keaktifan 

belajar siswa yang signifikan,  karena  dengan metode ini  siswa dapat 



menyerap informasi lebih cepat dan mudah selama proses kegiatan belajar 

matematika. 

Contextual Teaching And Learning (CTL) adalah sebuah system 

yang menyeluruh dalam suatu proses pendidikan yang bertujuan 

menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang 

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik 

dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan 

konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka (Elaine B. Johnson , 

2011: 67). 

Metode kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada prooses ketertiban siswa untuk dapat menemukan 

materi yang dipelajari dan menghubiungkan dengan situasi kehidupan 

nyata, dan mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan 

mereka (Hamruni, 2012: 133). 

Tujuan utama metode kontekstual adalah membantu para siswa 

dengan cara yang tepat untuk mengaitkan makna pada pelajaran  

akademik mereka. Ketika para siswa menemukan makna di dalam 

pelajaran mereka, mereka akan belajar dan ingat apa yang mereka pelajari 

(Elaine B. Johnson , 2011: 64 ). 

Melihat keunggulan dari kombinasi metode kontekstual dengan 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash diharapkan dapat 

meningakatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VIIIa SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. Adapun indiator dari keaktifan belajar 

adalah siswa yang berani bertanya, siswa yang memperhatikan guru, dan 

siswa yan mau mengerjakan soal. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah , guru matematika dan 

peneliti.  



Menurut Hopkins dalam Sutama (2006: 11) penelitian tindakan 

kelas adalah suatu usaha untuk memahami apa yang sedang terjadi sambil 

terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Penelitian tindakan 

kelas di tandai dengan adanya perbaikan terus menerus sehingga tercapai 

sasaran dari penelitian tersebut. 

Sutama (2010) menyatakan bahwa tahapan PTK meliputi 1) 

perencanaan tindakan; 2) pelaksanaan tindakan; 3) pengamatan terhadap 

tindakan; dan 4) refleksi terhadap tindakan. Penelitian dilaksanakan 

selama pada bulan November 2013. Penelitian Subyek penerima tindakan 

dari penelitian ini yaitu siswa kelas VIIIa SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai 

proses penyusunan laporan.  Data akan dianalisis secara diskriptif 

kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

pada penelitian ini menggunakan metode kontekstual untuk 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. Contextual Teaching 

And Learning (CTL) adalah sebuah system yang menyeluruh dalam suatu 

proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di 

dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam 

kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, 

sosial, dan budaya mereka (Elaine B. Johnson , 2011: 67). 

 Seorang siswa harus memiliki keaktifan dalam proses 

pembelajaran. Keberhasilan siswa yang dicapai sangat dipengaruhi oleh 

keaktifan belajar yang dimilikinya. Adapun indikator keaktifan belajar 

dari penelitian ini adalah ada hasrat dan keinginan untuk melakukan 



kegiatan pada saat pembelajaran berlangsung, antusias siswa dalam 

belajar kelompok, dan  adanya kegiatan yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

pada siswa kelas VIIIa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta, terdapat 

rendahnya keaktifan belajar matematika. Rendahnya keaktifan belajar 

matematika siswa  dapat ditunjukkan rendahnya prosentase indikator 

keaktifan belajar sebagai berikut, yaitu: 1. siswa yang berani bertanya 

(17,24%), 2. siswa yang memperhatikan guru (34,48%), 3. siswa yang 

mau mengerjakan soal (27,59%). 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Keaktifan belajar 

matematika dari siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan. Pada 

siklus I mengenai peningkatan  keaktifan belajar matematika siswa 

melalui metode kontekstual dengan media pembelajaran Macromedia 

Flash dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu siswa yang berani 

bertanya sebanyak 12 siswa (41,40%), siswa yang memperhatikan guru 

sebanyak 15 siswa (51,72%), dan siswa yang mengerjakan soal sebanyak 

14 siswa (48,28%).  

Selanjutnya peningkatan keaktifan belajar yang pesat juga terdapat 

penelitian siklus II. Pada siklus II mengenai peningkatan keaktifan belajar 

matematika siswa melalui metode kontekstual dengan media 

pembelajaran Macromedia Flash dapat dilihat dari beberapa indikator 

yaitu siswa yang berani bertanya sebanyak 20 siswa (72,41%), 

memperhatikan guru sebanyak 24 siswa (82,76%), mengerjakan soal 

sebanyak 24 siswa (82,76%). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari siklus I hingga 

siklus II menunjukkan bahwa keaktifan belajar yang dimiliki oleh siswa 

sangat berpengaruh sekali terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini 

didukung oleh pendapatnya Anton Adi Suryo Kusumo (2011) yang 

menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 

belajar maka hasil belajar juga akan meningkat. Dwi Rahmatun (2011) 



dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa, strategi Firing line dapat 

meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar matematika. 

 

Penerapan metode pembelajaran yang bervariasi berpangaruh 

terhadap keaktifan belajar siswa yang meliputi siswa yang berani 

bertanya, siswa yang memperhatikan guru, dan siswa yang mau 

mengerjakan soal. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Didit Rhoy 

Darmanto (2011) penerapan strategi Active knowledge Sharing dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Syah Agung Prayoga Hidayat (2011) pada penelitiannya menyimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika dengan metode Giving Questions And 

Getting Answer dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika. Data 

peningkatan keaktifan belajar siswa secara keseluruhan disajikan dalam 

tabel dan grafik di bawah. 

 

Tabel Data Peningkatan keaktifan Belajar 

No 
Indikator Keaktifan Belajar 

Siswa 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1 Siswa yang mau bertanya pada 

guru 

5 siswa 

(17,24%) 

12 siswa 

(41,40%) 

21 siswa 

(72,41%) 

2 Siswa yang mau 

memperhatikan guru 

10 siswa 

(34,48%) 

15 siswa 

(51,72%) 

24 siswa 

(82,76%) 

3 Siswa yang mau mengerjakan 

soal 

8 siswa 

(27,59%) 

14 siswa 

(48,28%) 

24 siswa  

(82,76%) 

 

 

 



Adapun  grafik peningkatan keaktifan belajar matematika siswa 

dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas siklus II dapat di gambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika 

 

 

SIMPULAN 

 

Penerapan strategi CTL dapat meningkatkan keaktifanmatematika. 

Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator keaktifan 

belajar matematika sebagai berikut 1) Siswa yang berani bertanya 

sebelum tindakan 17,24% dan di akhiri dengan tindakan sebesar 72,41%, 

2) Siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan 34,48% 

dan di akhiri dengan tindakan sebesar 82,76%, (3) Siswa yang 

mengerjakan soal sebelum tindakan 27,59% dan di akhiri dengan tindakan 

sebesar 82,76%. 
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Kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisior  hendaknya 

dapat menerima setiap masukan, dan kritikan dari seluruh elemen sekolah, 

baik guru, siswa maupun karyawan sekolah yang menyangkut kebijakan 

dalam pembelajaran. Kepala sekolah bersama guru berkolaborasi untuk 

mewujudkan dan memantau situasi dalam pembelajaran di kelas agar 

tercipta bembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

 

Kepada guru, berdasarkan hasil penelitian hendaknya guru 

matematika hendaknya menerapkan strategi pembelajaran yang lebih 

menarik agar dapan meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa, 

salah satunya adalah menerapkan metode kontekstual dengan 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash dalam 

pembelajaran matematika. 

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan nikmat, sehingga peneitian ini dapat selesai dengan baik. 

Terima kasih kepada yang terhormat Drs. H. Ariyanto, M.Pd. selaku 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk dan 

pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini 
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