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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berhitung menggunakan metode contextual teaching and learning di SD 1 
Sembungharjo Metode Dalam Penelitian ini adalah merupakan penelitian 
tindakan kelas dimana peneliti sekaligus guru SD N 1 Sembungharjo kecamatan 
Pulokulon sebagai pelaksana tindakan.Subjek penelitian ini adalah anak kelas II 
SD N 1 Sembungharjo yang berjumlah 32 anak. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes dan untuk pengumpulan data 
antara lain dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif kuantitatif yaitu dengan membandingkan skor rata-rata dalam tiap 
siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berhitung siswa 
kelas II SD N 1 Sembungharjo dapat ditngkatkan dengan menggunakan metode 
contextual teaching and learning. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: a) guru membuka pelajaran, b) guru mengajak menyanyikan 
lagu naik-naik kepuncak gunung, c) guru meminta anak-anak untuk duduk sesuai 
kelompoknya, d) guru mengajak anak menceritakan pengalaman sebelum 
kesekolah, e) guru menjelaskan tema, f) bertanya-jawab tentang tema, g) 
memperkenalkan media yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari, h) 
Anak diminta membuka buku siswa yang sudah tersedia, i)siswa diminta 
mengerjakan tugas yang ada dibuku siswa tentang berhitung l) mengenalkan hasil 
penjumlahan. 2) Terjadi peningkatan kemampuan berhitung permulaan pada 
pelaksanaan siklus I dari 32 anak kelas II SD N 1 Sembungharjo yang dinyatakan 
tuntas belajar sebanyak 23 anak dengan nilai rata-rata 71,875%. Setelah siklus II 
sebanyak 28 anak telah memenuhi ketuntasan belajar denagn nilai rata-rata kelas 
yaitu 87,50%, sehingga semua sudah mencapai ketuntasan belajar.  
 
Kata kunci: kemampuan, berhitung, metode. 
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A. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 

Berdasarkan kemampuan berhitung yang sangat rendah dan 

terbukti hanya 14 anak dari 32 anak yang nilainya memenuhi standar 

pencapaian indikator sedangkan 18 anak nilainya masih dibawah standar 

pencapaian indikator, yaitu 80%. Hal ini dilihat hanya 43,75% yang 

mendapat nilai diatas standar pencapaian indikator yaitu 80 % dan 56,25% 

mendapat nilai dibawah standar pencapaian indikator yaitu kurang dari 80%.  

Berbagai usaha pun telah dilakukan maka dalam penelitian di sini 

guru di SD N 1 Sembungharjo, mencari solusi untuk mengatasi masalah, 

namun dalam masalah ini guru belum mampu meningkatkan perkembangan 

anak, khususnya dalam kemampuan berhitung. Maka salah satu solusi yang 

didapat adalah mengkondisikan lingkungan yang mendukung dalam 

pembelajaran, maka digunakan metode Contextual Teaching and Learnin . 

Hal ini diperkuat oleh Dave Meier (2005:24) bahwa lingkungan yang 

kondusif adalah lingkungan belajar yang positif, keterlibatan anak 

sepenuhnya, kerjasama diantara anak, Metode tersebut oleh peneliti di beri 

nama maka digunakan metode Contextual Teaching and Learning yang 

mana dirancang untuk mempermudah anak dalam berhitung. Alasan 

menggunakan metode Contextual Teaching and Learning, karena metode 

tersebut menggunakan pendekatan kehidupan sehari-hari anak, sehingga 

anak lebih mudah memahami, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja 

sama dengan teman yang lain untuk memecahkan masalah yang ada, 

sehingga pelajaran menjadi lebih terkesan karena siswa menemukan 

jawabannya sendiri bukan menghafal. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

“Apakah penggunaan metode Contextual Teaching and Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung  bagi siswa kelas 1 SD Negeri 1 

Sembungharjo Tahun ajaran 2014/2015?” 

3. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung melalui metode Contextual Teaching and Learning 

bagi siswa kelas 1 SD Negeri 1 Sembungharjo Tahun ajaran 2014/2015  

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian 

kualitatif. Penelitian ini dikatakan penelitian yang berbentuk kualitatif 

karena diskripsi yang dijabarkan dalam bentuk data-data kualitatif. Dalam 

hal ini H. B Sutopo (2002: 35) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

memusatkan pada deskriptif, “data yang dikumpulkan berwujud kata-kata, 

kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau 

frekuensi”. Menurut Lerner yang ditulis kembali oleh Mulyono 

mengemukakan bahwa berhitung di samping sebagai bahasa simbolis juga 

merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, 

mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. 

Pembelajaran berhitung di sekolah dasar berperan penting dalam pelajaran 

karena merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan anak 

selanjutnya. selain itu dapat  digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

serta dapat menambah pengalaman anak. Depdiknas.2007:1 Berhitung di 

Sekolah Dasar tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitif saja, tetapi 

juga kesiapan mental sosial dan emosional, karena itu dalam pelaksanaannya 

harus dilakukan secara menarik, bervariasi dan menyenangkan. Metode 

berhitung merupakan bagian dari matematika. Hal ini diperlukan dalam 
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kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasar 

bagi pengembangan kemampuan berhitung maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan selanjutnya. 

2.   Tempat dan Waktu Penelitian 

      a. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sembungharjo 

kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan. Peneliti melakukan 

penelitian di SD Negeri 1 Sembungharjo dikarenakan tempat peneliti 

mengajar 

b. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada akhir semester I sampai Awal 

semester II tahun pelajaran  2014/ 2015 selama kurang lebih 3 bulan, 

yaitu antara akhir Oktober sampai dengan Januari. Tahap perencanaan 

dilaksanakan pada akhir bulan awal Nopember 2014, tahap persiapan 

dilaksanakan pada Pertengahan bulan Nopember 2014, tahap monitoring 

dilaksanakan pada akhir bulan Nopember 2014 dan penyusunan laporan 

hasil penelitian dilaksanakan pada awal bulan  Desember 2014.   

3.  Subjek Penelitian 

Didalam penelitian tindakan kelas ini, Sementara yang diadakan  

tindakan dalam penelitian ini adalah Siswa SD Negeri 1 Sembungharjo yang 

berjumlah 32 anak. 

4.   Sumber Data 

Data atau informasi penting yang harus dikumpulkan  dan dikaji 

dalam penelitian ini diperoleh dari data kualitatif (peneliti bertindak interaktif 

dengan sumber data supaya memperoleh pembelajaran yang bermakna). 

Informasi data ini digali dari berbagai macam sumber data. Adapun sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Informasi data dari nara sumber yang terdiri dari Siswa SD Negeri 1 

Sembungharjo. 
b. Lembar observasi dalam sub tema gemar bernyanyi dan menari. 

c. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan metode Contextual 

Teaching and Learning. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan  berbagai instrumen, antaranya sebagai berikut: 

a. Pedoman Observasi  

 Pengamatan difokuskan juga pada keaktifan anak mengikuti proses 

pembelajaran, minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran berhitung 

serta kemampuan anak dalam penguasaan materi dengan menggunakan 

metode contextual teaching and learning pada sub tema gemar bernyanyi 

dan menari. Kemudian data yang dikumpulkan berupa angka score dengan 

indikator  keberhasilan yang sudah ditetapkan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi Menurut Winarno Surahmad (1995: 91) Pengertian 

dokumentasi  adalah “laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya 

terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis 

dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan-

keterangan mengenai peristiwa, pada waktu anak belajar berhitung. 

c. Wawancara 

Wawancara pada penelitian tindakan kelas ini data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi 

sampai menyusun laporan sampai kesinambungan dan ke dalam 

pembelajaran dengan Guru SD Negeri 1 Sembungharjo, data dalam 

penelitian ini mengunakan data analisis interaktif. Data wawancara berupa 

pertanyaan untuk guru dan anak agar mengetahui meningkat atau tidaknya 

pembelajaran melalui metode Contextual Teaching and Learning. 

6.  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam peningkatan 

hasil belajar siswa melalui metode Contextual Teaching and Learning 

dalam pembelajaran berhitung pada anak SD N 1 Sembungharjo kecamatan 

Pulokulon dengan  menggunakan metode penelitian tindakan kelas. 

7.  Indikator Ketercapaian Tujuan 

Indikator kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan 

dalam penelitian terhadap peningkatan kemampuan berhitung anak apabila 
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sekurang-kurangnya 80 % skor maksimum yang sudah ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan indikator sebagai berikut : 

a. Mengoperasikan perhitungan pada penjumlahan. 

b. Mengenal nama-nama angka. 

c. Memecahkan masalah perhitungan penjumlahan. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar pada setiap siklusnya. Bahwa  penelitian ini memiliki dampak 

positif terhadap kegiatan pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar dari 

pra siklus siklus I dan siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Hasil Tes Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 
Mata Pelajaran Berhitung SD N 1 Sembungharjo 

Tahun 2014/2015 
No. Nama Siswa KKM Nilai 

Rata-rata 
Pra Siklus 

Nilai 
Rata-rata 
Siklus I 

Nilai Rata-
rata Siklus 

II 

Keterangan 

1. Deviana 
Sulistiyowati 

65 50 65 82,5 Tuntas 

2. M. Robiyanto 65 70 75 90 Tuntas 

3. Slamet Wahyu 
Utomo 

65 60 67.5 75 Tuntas 

4. Siti Nurwati 65 40 55 67,5 Tuntas 

5. Supriyanto 65 80 82.5 87,5 Tuntas 

6. Subasa 65 60 67.5 77,5 Tuntas 

7. Ahmad Dwi 
Yuliyanto 

65 60 70 82,5 Tuntas 

8. Ahmad 
Baidlowi 

65 70 77.5 90 Tuntas 

9. Adi 
Andriyanto 

65 80 82.5 95 Tuntas 

10. Aminatuz 
Zuhriyah 

65 60 67.5 80 Tuntas 

11. Azizah 
Arifiana 

65 90 92.5 100 Tuntas 
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12. Dewi Ayu 
Indah 

65 50 57.5 65 Tuntas 

13. Dewi Anggun 65 70 72.5 85 Tuntas 

14. Dwi Maslakah 65 50 57.5 67,5 Tuntas 

15. Diyan 
Latifasari 

65 60 65 75 Tuntas 

16. Feri Arnada 65 80 82.5 90 Tuntas 

17. Muhamad 
Khanafi 

65 50 65 80 Tuntas 

18. M. 
Nuchomarudin 

65 60 67.5 80 Tuntas 

19. M. Wildan 
Romdona 

65 80 87.5 90 Tuntas 

20. Nafiatul 
Muawanah 

65 70 75 82,5 Tuntas 

21. Nurul Azizah 65 80 82.5 87,5 Tuntas 

22. Romadani 
Akbar 

65 40 47.5 57,5 Tidak Tuntas 

23. Rina 
Muhimatul S.  

65 80 85 90 Tuntas 

24. Sri 
Wahyuningsih  

65 60 67.5 85 Tuntas 

25. Riyandotul 
Umam 

65 70 75 80 Tuntas 

26. Suprihatin 65 50 57.5 75 Tuntas 

27. Wulandari 65 70 77.5 85 Tuntas 

28. Siti Naimatun 
Rosidah 

65 50 57.5 62,5 Tidak Tuntas 

29. Arum Rossa 65 40 47.5 55 Tidak Tuntas 

30. Rahmadilla 
Wisda 

65 70 77.5 82,5 Tuntas 

31. Suci Maharani 65 30 37.5 50 Tidak Tuntas 

32. Ahmad Nur 
Royan 

65 60 62.5 67,5 Tuntas 

Jumlah 1990 2207.5 2520 

Rata - rata 62,19 68.98 78,75 

Jumlah siswa yang mencapai 
KKM  

 

14 23 28 

Prosentase mencapai KKM  43,75% 71.875% 87,50% 
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 Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan prosentase kemampuan 

anak, rata-rata mengalami peningkatan dalam pra siklus sebesar 43,75 % 

dengan jumlah nilai rata-rataskor 62,19, siklus I  71,875 %  dengan jumlah 

nilai rata-rata 68,98 dan siklus II menjadi 87,50 % dengan nilai rata-rata 78,75, 

karena prosentase pencapaian sudah diatas 80% maka penelitian ini dianggap 

berhasil. Akan tetapi masih ada 4 anak yang belum mencapai ketuntasan 

belajar hal ini dikarenakan anaknya cenderung pendiam dan dikategorikan 

kurang  dapat mengikuti dalam proses pembelajaran. Metode Contextual 

Teaching and Learning dapat di gunakan dalam pembelajaran berhitung 

terutama  pada kelas rendah, karena di kelas rendah pembelajaran yang 

digunakan adalah belajar sambil bermain sehingga kami sebagai peneliti ingin 

menerapkanya pada siswa SD Negeri 1 Sembungharjo, peneliti berangapan 

bahwa dengan metode Contextual Teaching and Learning dalam sub tema 

gemar bernyanyi dan menari sangat menarik untuk digunakan dalam 

pembelajaran berhitung tentang operasi hitung. Kondisi ini menunjukan bahwa 

anak tersebut memiliki kemampuan berhitung  yang bagus. 

2. Pembahasan 

             Dari hasil siklus pertama  menunjukkan bahwa aktivitas siswa saat 

pembelajaran mengalami peningkatan tetapi masih perlu diadakan siklus 

yang kedua agar indikator pencapaian diatas 80%. 

 

Hasil Belajar  Siswa Siklus II Pelajaran Berhitung Kelas I  

SD Negeri 1 Sembungharjo 

Tahun 2014/2015 

 
No. Aspek yang diamati Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
1. Mengoperasikan perhitungan 

pada penjumlahan  
24 

(75%) 
26 

(81,25%) 
2. Mengenal nama-nama angka  25 

(78,13%) 
30 

(93,75%) 
3. Memecahkan masalah 

perhitungan penjumlahan 
24 

(75%) 
28 

(87.5%) 
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        Siklus kedua pertemuan pertama mendapatkan hasil yaitu siswa yang 

dapat mengoperasikan perhitungan pada penjumlahan sebanyak 24 siswa 

(75,00%) siswa yang dapat mengenal nama-nama angka sebanyak 25 siswa 

(78,13%), dan kemandirian siswa yang dapat memecahkan masalah 

perhitungan penjumlahan sebanyak 24 siswa (75%), siklus kedua pertemuan 

kedua mendapatkan hasil yaitu siswa yang dapat mengoperasikan perhitungan 

pada penjumlahan sebanyak 26 siswa (81,25%) siswa yang dapat mengenal 

nama-nama angka sebanyak 30 siswa (93,75%), dan kemandirian siswa yang 

dapat memecahkan masalah perhitungan penjumlahan sebanyak 28 siswa 

(87,5%) dari jumlah 32 siswa yang ada. Berdasarkan hasil observasi setelah 

siklus kedua dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan yang signifikan tentang 

pemecahan perhitungan penjumlahan. 

Pada pembelajaran prasiklus yang penulis laksanakan tidak berhasil 

karena nilai siswa belum mencapai tingkat ketuntasan klasikal. Setelah 

diindentifikasi dan dianalisis, fokus permasalahan pembelajaran pada 

prasiklus adalah pendekatan dan strategi yang kurang tepat. Pembelajaran 

pada prasiklus guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada guru ( teacher centered approach ). Hal inilah yang menyebabkan siswa 

tidak termotivasi mengikuti pembelajaran dengan baik yang pada akhirnya 

hasil belajar siswa rendah. Untuk itu penulis mengadakan perbaikan 

pembelajaran  dengan  pendekatan pembelajaran yang  berpusat  pada  siswa  

( student centered approach ) . Pendekatan yang penulis pilih adalah 

Contextual Teaching and Learning.  

Berdasar hasil penelitian baik dari tes tertulis maupun pengamatan 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Dari hasil tes tertulis terdapat kenaikan nilai rata-rata yang cukup tinggi, 

yaitu 62.19 pada prasiklus menjadi 68,98 pada siklus I dan menjadi 78,75 

pada siklus II. 

b. Tingkat ketuntasan klasikal juga mengalami kenaikan yaitu dari 44% pada   

prasiklus   menjadi   72 %  pada siklus I dan pada siklus II menjadi 88 %. 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning, maka prestasi belajar siswa pada kompetensi dasar 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

akan meningkat. Dugaan ini didasari oleh teori-teori diantaranya teori 

konstruktivisme yang menyatakan pembelajaran harus diciptakan semirip 

mungkin dengan situasi dunia nyata. Dan pembelajaran tersebut adalah 

pembelajaran kontekstual.  

Hasil penelitian  yang dilakukan di Kelas I SD Negeri 1 

Sembungharjo ini telah menghasilkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

Yaitu nilai rata-rata tes 62.19 pada prasiklus menjadi 68,98 pada siklus I dan 

menjadi 78,75 pada siklus II. Berdasar hasil pengamatan tentang aktifitas 

siswa selama dalam proses pembelajaran juga mengalami peningkatan. Pada 

siklus II aktifitas siswa mengikuti pembelajaran sangat baik. Tingkat 

ketuntasan klasikal juga mengalami kenaikan yaitu dari 44 % pada   prasiklus   

menjadi   72 %  pada siklus I dan pada siklus II menjadi 88 %.  

 Karena telah mencapai tingkat ketuntasan klasikal yaitu 88 % atau 

lebih siswa telah mencapai KKM yaitu 65, maka penelitian ini dinyatakan 

berhasil dan penelitian selesai. Dan hipotesis yang penulis ajukan terbukti. 

 

D. SIMPULAN 

 Simpulan 

1. Metode Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan kemampuan belajar 

berhitung bagi siswa SD N 1 Sembungharjo dengan nilai rata-rata kelas sebesar 78,75 

dengan ketuntasan belajar sebesar 87,50%. 
2. Metode Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 

kemampuan belajar berhitung bagi siswa SD N 1 Sembungharjo Tahun 

2014/2015 dapat diterima. 
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