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ABSTRAK 

 

 

Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun 

datar pada tahun ajaran 2003/2004 setelah dianalisis mempunyai hasi yang 

rendah, hal ini diduga karena pendekatan pembelajaran pada saat itu belum tepat, 

maka dalam penelitian kelas ini digunakan pendekatan pembelajaran Contex tual 

Teaching and Learning (CTL) yang menekankan konsep belajar yang membantu 

guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah apakah pembelajaran 

matematika dengan pendekatan CTL pada pokok bahasan bangun datar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wates? Sedangkan tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan bangun datar dengan pendekatan CTL. 

Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri Wates Kecamatan Dukun 

Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri Wates, guru kelas V SD Negeri Wates dan pengamat. Penelitian dibagi 

menjadi 2 siklus, setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Sedangkan indikator keberhasilan penelitian tindakan 

kelas ini tercapai apabila siswa mempunyai nilai rata-rata kelas minimal 6,5 dan 

ketuntasan belajar kelas diatas 75%. Pada siklus I siswa mencapai nilai rata-rata 

kelas minimal 6,27, sedangkan ketuntasan belajarnya adalah 50 %. Siklus II 

mencapai nilai rata-rata kelas 7,2 dan ketuntasan belajarnya adalah 78,5%. 

Berdasarkan hasil belajar siswa diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar, sehingga disarankan 

agar dalam mengajar pada pokok bahasan bangun datar guru seyogyanya 

menggunakan pendekatan CTL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang Masalah  

. 

Perkembangan iptek  yang dicapai oleh negara-negara industri telah 

mengalami kemajuan yang pesat (globalisasi teknologi) yang cenderung 

melahirkan beragam kepentingan. Hal ini berdampak pada kehidupan, 

tidak jarang menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, ketegangan, bahkan 

konflik fisik, yang antara lain disebabkan  semakin melebarnya jurang 

pemisah antara si kaya dan si miskin, semakin memudarnya batas-batas 

antara tindakan yang baik dan buruk, benar dan salah, dan sebagainya. 

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya, yaitu semakin 

terbatasnya sumber daya alam dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan 

kehidupan yang layak pada tingkat lokal, nasional,  dan persaingan tingkat 

global yang menuntut peningkatan mutu pendidikan. 

Pemberlakuan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi 

daerah dan Peraturan Daerah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai daerah otonom yang antara lain 

menyatakan Pemerintahan Daerah berkewenangan dalam menentukan 

kompetensi siswa, kurikulum, materi pokok penilaian, dan kalender 

pendidikan. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 antara lain 
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menyatakan perlu dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan, 

penyempurnaan kurikulum, dan diversifikasi. Gerakan peningkatan mutu 

pendidikan telah dicanangkan oleh Presiden RI pada peringatan Hari 

Pendidikan Nasional 2 Mei 2002.  

           Peningkatan kegiatan pembelajaran menjadi faktor utama dalam 

menaikkan mutu pendidikan dan tidak dipungkiri bahwa komponen utama 

kegiatan itu adalah staf pengajar (guru). Selain itu faktor kesempatan 

(pemerataan) belajar juga memegang peranan yang sangat penting, serta 

faktor sarana dan prasarana pendidikan.   

 GBHN 1999 menuangkan suatu konsep pendidikan yang 

mengarahkan agar pemerintah mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan bermutu untuk seluruh warga negara, 

sehingga tercipta manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing 

tinggi.  

 Pendidikan bermutu yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam 

lingkungan sekolah mempunyai komponen utama yaitu guru dan siswa. 

Seorang guru khususnya guru matematika hendaknya mampu memilih dan 

menggunakan strategi yang tepat agar siswa dapat aktif dalam belajar baik 

secara mental, fisik dan sosial. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emi Pujiastuti (2004) 

menyatakan“ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan 

menggunakan pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual 

(CTL) dibandingkan dengan pembelajaran matematika secara 
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konvensional, selain itu motivasi belajar siswa menunjukkan 

perkembangan yang berarti dibandingkan dengan pembelajaran 

matematika secara konvensional”. 

 Hasil belajar kelas V SD Negeri Wates tahun ajaran 2003-2004 

pada pokok bahasan bangun datar setelah dianalisis mempunyai hasil 

belajar yang rendah yaitu skor rata-rata dibawah 4,5 dan ketuntasan belajar 

dibawah 75%. Kegagalan ini diduga karena siswa terjebak dalam rutinitas, 

media pembelajaran yang kurang, penilaian terfokus pada aspek kognitif 

(mengingat dan menyebutkan) dan umumnya siswa tidak tahu makna atau 

fungsi dari hal yang dipelajarinya.  

 Pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual pada 

pokok bahasan bangun datar melibatkan siswa untuk aktif, kreatif, kritis 

dalam mengukur dan menghitung luas serta keliling bangun datar yang ada 

di sekeliling sekolah. Kegiatan pengukuran ini menjadikan siswa dapat 

mengalami sendiri dan dapat mengkaitkan materi yang ada dengan 

kehidupan nyata. Bagian inti dari pembelajaran ini adalah siswa dapat 

menemukan sendiri rumus bangun datar (persegi panjang, segitiga) 

melalui kerjasama dalam kelompok belajarnya. Sehingga dengan 

diadakannya pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual 

yang menggunakan setting pembelajaran di dalam dan di luar kelas pada 

siswa kelas V SDN Wates pada pokok bahasan luas dan keliling persegi 

panjang dan segitiga, maka hasil belajar matematika siswa dapat 

ditingkatkan.  
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Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang sebagai prarefleksi diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Apakah 

pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual pada pokok 

bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Wates? 

 

Penegasan Istilah 

 

1. Pengertian Persegi panjang 

Menurut Chalik, dkk (2004:58) persegi panjang adalah segiempat 

yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama 

panjang dan sejajar. 

 

2. Pengertian Segitiga 

  Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai tiga buah sisi dan 

memiliki tiga buah sudut yang berjumlah 180. Jenis-jenis suatu segitiga 

dapat ditinjau sebagai berikut. a) panjang sisi-sisinya. b) besar sudut-

sudutnya. c) panjang sisi-sisinya dan besar sudut-sudutnya. 

 

3. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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 Pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata ke 

dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat, sementara siswa memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas,sedikit demi 

sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya, dengan demikian hasil 

pembelajaran siswa dapat diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

(Nurhadi,dkk;2004:13). 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar 

dengan pendekatan kontekstual.  

 

Manfaat Penelitian  

 

1. Bagi Siswa 
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a. Siswa semakin aktif dalam pembelajaran pada pokok bahasan luas 

dan keliling persegi panjang dan segitiga dengan pendekatan 

kontekstual. 

b. Siswa dapat melakukan komunikasi dengan siswa yang lain secara 

lebih baik dan percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan 

pada pokok bahasan luas dan keliling persegi panjang dan segitiga 

dengan pendekatan kontekstual. 

c. Siswa mempunyai hasil belajar yang lebih baik jika pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan luas dan keliling persegi panjang 

dan segitiga menggunakan pendekatan kontekstual. 

 

2. Bagi Guru 

a. Guru makin terampil dalam memberikan pembelajaran sebagai 

implementasi KBK yang berbasis pendekatan CTL. 

b. Guru menjadi lebih profesional dan dapat memperbaiki segala 

kesalahan dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

c. Guru semakin berani mengambil risiko dalam mencobakan hal-hal 

yang baru yang patut diduga akan memberikan perbaikan dan 

peningkatan pembelajaran. 

 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah memiliki bermacam-macam variasi metode pembelajaran 

sehingga nantinya akan dapat menentukan kebijakan pembelajaran 
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yang dipilih, mana yang paling tepat dan sesuai dengan materi 

yang ada. 

b. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum sendiri dari bawah dan 

dapat menjadi sekolah yang mandiri. 

 

Sistematika Penulisan Skripsi 

 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu sebagai berikut. 

1. Bagian awal yang memuat halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi. 

2. Bagian inti memuat bab-bab sebagai berikut. 

a. Bab I, Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan skripsi. 

b. Bab II, Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan yang memuat hal-hal 

sebagai berikut. 

(1) Temuan Penelitian Sebelumya.. 

(2) Landasan Teori. 

a)   Metode Mengajar Matematika. 

b)   Contextual Teaching and Learning (CTL) 

c)   Materi yang Diajarkan. 

d)   Pembelajaran Matematika di Luar Kelas. 
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(3) Tinjauan Kepustakaan. 

(4) Implementasi Materi Pembelajaran dengan Pendekatan  

 Kontekstual (CTL). 

(5) Kerangka Berfikir.   

(6) Hipotesis Tindakan. 

c. Bab III, Metode Penelitian, memuat lokasi penelitian, Subyek yang 

diteliti, prosedur kerja dalam penelitian, sumber data dan cara 

pengambilan data, tolak ukur keberhasilan. 

d. Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil pada siklus I 

       dan siklus II serta pembahasannya. 

e. Bab V, Penutup, memuat simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 



BAB  II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

Temuan Penelitian Sebelumnya 

 

Berbagai aktivitas dalam menyongsong diberlakukannya KBK 

pada tahun ajaran 2004/2005 telah banyak dilaksanakan, diantaranya 

kegiatan membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan KBK. PTK yang 

sangat dekat dan berhubungan dengan pembelajaran di luar kelas sebagai 

implementasi KBK adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian Amin Suyitno (2002), yang mengadakan penelitian di SLTP 

Negeri 30 Semarang tentang pembelajaran matematika dengan 

pendekatan realistik (Realistic Methematics Education/ RME) dengan 

setting inqury yang menunjukkan keberhasilan pembelajaran 

matematika. 

2) Penelitian Emi Pujiastuti (2004), yang mengadakan penelitian di SLTP 

Negeri 13 Semarang tentang kompetensi dasar dalam pembelajaran 

matematika dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan 

pengajaran konvensional. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 

yaitu RME dan CTL merupakan implementasi KBK yang telah 

disusun oleh Puskur Balitbang Depdiknas menunjukkan hasil yang 

yang menggembirakan.   
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Landasan Teori 

 

1. Metode Mengajar Matematika 

Metode mengajar merupakan suatu alat yang digunakan dalam 

menciptakan pembelajaran, karena dengan metode mengajar ini 

diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan 

dengan kegiatan mengajar guru. Pendapat Sudjana (1989:76) bahwa 

metode mengajar adalah “cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pelajaran sehingga metode mengajar dapat berperan sebagai alat untuk 

menciptakan pembelajaran”. 

Penggunaan variasi metode mengajar yang dilakukan secara 

tepat dan  penuh perhatian oleh guru dapat menumbuhkembangkan 

perhatian dan minat siswa dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan 

siswa dalam belajar.  

Metode mengajar matematika yang dianjurkan adalah metode 

yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik dan 

sosial. 

Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada guru 

sebagai pengelola kelas sekaligus penentu tercapai tidaknya tujuan 

pembelajaran. Memilih metode mengajar matematika  yang baik tidak 

ada pedoman yang pasti tetapi setidak-tidaknya guru dapat memilih 
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metode yang mana yang tepat dengan melihat bagaimana kondisi kelas 

agar pembelajaran berjalan dengan optimal. 

 

2. Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Sejauh ini pendidikan di negara ini masih di dominasi oleh 

pandangan bahwa pengetahuan sebagai seperangkat fakta-fakta yang 

harus dihafal oleh siswa. Kelas masih terfokus pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama 

strategi pembelajaran. Strategi ‘baru’ yang lebih memberdayakan 

siswa perlu dikembangkan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan. 

Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri.  

 

Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan  

Pendekatan Tradisional 

 
No Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 

1 Siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran 

Siswa adalah penerima informasi 

secara pasif 

2 Siswa belajar dari teman melalui 

kerja kelompok, diskusi, saling 

mengoreksi 

Siswa belajar secara individu 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan Pembelajaran secara abstrak dan 
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kehidupan dunia nyata dan/atau 

masalah yang disimulasikan 

teoritis 

4 Perilaku dibangun atas kesadaran 

diri 

Perilaku dibangun atas dasar 

kebiasaan 

5 Keterampilan dikembangkan atas 

dasar pemahaman 

Keterampilan dikembangkan atas 

dasar latihan 

6 Hadiah untuk perilaku baik adalah 

kepuasan diri 

Hadiah untuk perilaku baik adalah 

pujian atau nilai (angka) rapor 

7 Seseorang tidak melakukan hal 

yang jelek karena dia sadar hal itu 

keliru dan merugikan 

Seseorang tidak melakukan hal yang 

jelek karena takut hukuman 

8 Bahasa diajarkan dengan 

pendekatan komunikatif, yaitu 

siswa diajak menggunakan bahasa 

dalam konteks nyata 

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 

struktural, yaitu rumus diterangkan 

sampai paham, kemudian dilatih 

(drill) 

9 Pemahaman rumus dikembangkan 

atas dasar skemata (kumpulan 

konsep/ketegori  yang digunakan 

individu ketika ia berinteraksi 

dengan lingkungannya) yang 

sudah ada dalam diri siswa. 

Rumus itu ada di luar diri siswa, 

yang harus diterangkan, diterima, 

dihafal, dan dilatih. 
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10 Pemahaman rumus itu relatif 

berbeda antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya, sesuai 

dengan skemata siswa. 

Rumus adalah kebenaran absolut 

(sama untuk semua orang). Hanya 

ada dua kemungkinan, yaitu 

pemahaman rumus yang benar atau 

pemahaman rumus yang salah. 

11 Siswa menggunakan kemampuan 

berfikir kritis, terlibat penuh dalam 

mengupayakan terjadinya  

pembelajaran yang efektif, ikut 

tanggung jawab atas terjadinya 

proses pembelajaran yang efektif, 

dan membawa skemata masing-

masing ke dalam  pembelajaran 

Siswa secara pasif menerima rumus 

atau kaidah (membaca, mendengar, 

mencatat, menghafal), tanpa 

memberikan konstribusi ide ke 

dalam pembelajaran. 

12 Pengetahuan yang dimiliki 

manusia dikembangkan oleh 

manusia itu sendiri. Manusia 

menciptakan atau membangun 

pengetahuan dengan cara memberi 

arti dan memahami 

pengalamannya. 

Pengetahuan adalah penangkapan 

terhadap serangkaian fakta, konsep, 

atau hukum yang berada di luar diri 

manusia. 
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13 Karena ilmu pengetahuan 

dikembangkan (dikonstruksi) oleh 

manusia itu sendiri, sementara 

manusia mengalami peristiwa 

yang baru, maka pengetahuan itu 

tidak stabil, selalu berkembang. 

Kebenaran bersifat absolut dan 

pengetahuan bersifat final 

14 Siswa diminta bertanggungjawab 

memonitor dan mengembangkan 

pembelajaran mereka masing-

masing. 

Guru adalah penentu jalannya 

pembelajaran. 

15 Penghargaan terhadap pengalaman 

siswa sangat diutamakan 

Pembelajaran tidak memperhatikan 

pengalaman siswa. 

16 Hasil belajar diukur dengan 

berbagai cara: proses bekerja, hasil 

karya, penampilan, rekaman, tes, 

dll. 

Hasil belajar hanya diukur dengan 

tes. 

17 Pembelajaran terjadi di berbagai 

tempat, konteks, dan setting 

Pembelajaran hanya terjadi di dalam 

kelas. 

18 Penyesalan adalah hukuman dari 

perilaku jelek 

Sanksi adalah hukuman dari perilaku 

jelek 

19 Perilaku baik berdasarkan motivasi 

intrinsik. 

Perilaku baik berdasarkan motivasi 

ekstrinsik 

20 Seseorang berperilaku baik karena Seseorang berperilaku baik karena 
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dia yakin itulah yang terbaik dan 

bermanfaat. 

dia terbiasa melakukan begitu. 

Kebiasaan itu dibangun dengan 

hadiah yang menyenangkan. 

Sumber: (Nurhadi, dkk; 2004:35-36) 

Pembelajaran dengan pendekatan CTL adalah konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya  

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya  dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama 

CTL. 7 komponen CTL tersebut bukan merupakan kewajiban yang 

harus semuanya tercermin dalam setiap tatap muka pembelajaran. 

Akan tetapi, akan sangat bergantung pada kompetensi yang akan 

dilatihkan. Untuk mencapai salah satu kompetensi kadang-kadang 

diperlukan 7 komponen pendekatan CTL, namun terkadang ada yang 

cukup memerlukan 3 atau 4 komponen pendekatan CTL.  

Berikut ini adalah 7 komponen dari pendekatan CTL: 

 

a. Konstruktivisme (Contructivism) 

Konstruktivisme (Contructivism) adalah landasan berfikir 

pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan 
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diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan itu dan 

memberikan makna melalui pengalaman yang nyata. 

Dengan dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

mengonstruksi bukan menerima pengetahuan. Dalam proses 

pembelajaran,  siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam belajar mengajar. Siswa menjadi pusat 

kegiatan, bukan guru. 

Dalam pandangan konstruktivisme, strategi lebih diutamakan 

daripada mengingat pengetahuan, maka tugas guru adalah: (1) 

menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, (2) 

memberi kesempatan bagi siswa menemukan dan menerapkan idenya 

sendiri, dan (3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka 

sendiri dalam belajar. 

 

b. Menemukan (Inquiry)  

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta tetapi merupakan 

hasil dari menemukan sendiri. Guru harus merancang kegiatan yang 

merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya 

Siklus Inkuiri: 

1) Observasi (Observation) 

2) Bertanya (Question) 

3) Mengajukan Dugaan (Hipothesis) 
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4) Pengumpulan Data ( Data Gathering) 

5) Penyimpulan ( Conclussion) 

 

c. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari 

‘bertanya’. Questioning (bertanya) merupakan strategi utama yang 

berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan 

guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir 

siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali 

informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. 

Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya 

berguna untuk: 

1 Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis; 

2 Mengecek pemahaman siswa; 

3 Membangkitkan respon kepada siswa; 

4 Mengetahui sejauhmana rasa ingin tahu siswa; 

5 Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa; 

6 Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang diketahui guru;  

7 Membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa; 

8 Menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 
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Questioning dapat diterapkan hampir pada semua aktivitas 

pembelajaran, questioning dapat diterapkan: antara siswa dengan siswa, 

antara guru dengan siswa, antara siswa dengan orang lain yang datang ke 

kelas, dll. Aktivitas bertanya juga ditemukan ketika siswa berdiskusi, 

bekerja dalam kelompok, ketika mengalami kesulitan, ketika 

mengamati,dll. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat menumbuhkan 

dorongan untuk bertanya. 

 

d. Masyarakat Belajar (Learning Community)  

 Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh dari ‘sharring’ antar teman, antar kelompok dan 

antara yang tahu ke yang belum tahu. Di kelas ini, di sekitar sini, juga 

orang-orang yang ada di luar sana, semua adalah masyarakat belajar. 

 Kelas dengan pendekatan CTL, guru disarankan selalu 

melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa 

dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Siswa 

yang pandai mengajari siswa yang lemah, siswa yang tahu kepada siswa 

yang belum tahu, siswa yang cepat menangkap mendorong siswa yang 

lambat daya tangkapnya, siswa yang mempunyai banyak gagasan-

gagasan segera memberikan usul, dan seterusnya. Kelompok siswa bisa 

bervariasi bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, bahkan bisa melibatkan 

siswa di kelas atasnya, atau guru dapat mendatangkan seorang yang 
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memiliki keahlian tertentu ke dalam kelas, misalnya programmer 

komputer, atlit berprestasi, tukang kayu, tukang cat mobil dan lainnya. 

 Masyarakat belajar bisa terjadi jika ada proses komunikasi 

dua arah. Seorang guru yang mengajari siswanya bukan suatu contoh 

masyarakat belajar karena komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu 

informasi hanya datang dari guru ke arah siswa, tidak ada arus informasi 

yang perlu dipelajari oleh guru yang datang dari siswa. Dalam contoh ini 

yang belajar hanya siswa bukan guru. Dalam masyarakat belajar, dua 

kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling 

belajar. Seseorang yang telibat dalam kegiatan masyarakat belajar 

memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus 

juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. 

 Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak 

yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan 

untuk bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, setiap 

pihak mau saling mendengarkan. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap 

orang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang 

berbeda yang perlu dipelajari. 

 Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap 

orang lain bisa menjadi sumber belajar, dan ini berarti setiap orang akan 

kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Metode pembelajaran dengan 

tehnik masyarakat belajar sangat membantu pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar kelas.  
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e. Pemodelan (Modelling) 

 Komponen CTL selanjutnya adalah pemodelan. Maksudnya 

adalah dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan 

tertentu, ada model yang ditiru. Model itu bisa berupa cara 

mengoperasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olah raga. Atau guru 

memberi contoh cara mengerjakan sesuatu, dengan begitu guru memberi 

model tentang ‘bagaimana cara belajar’ 

 Kelas dengan pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya 

model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa 

bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya terhadap suatu 

pembelajaran. Model juga dapat didatangkan dari luar. Seseorang yang 

memiliki keahlian tertentu dapat dihadirkan di dalam kelas untuk menjadi 

model terhadap suatu pembelajaran. 

 

f. Refleksi (Reflection) 

 Refleksi juga merupakan bagian penting dalam pembelajaran 

dengan pendekatan CTL. Refleksi adalah cara berfikir tentang apa-apa 

yang baru dipelajari atau berfikir ke belakang tentang apa-apa yang 

sudah dilakukan di masa lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru 

dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan 

pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan 

respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 
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Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses. Pengetahuan dimiliki 

siswa diperluas melaui konteks pembelajaran, yang kemudian diperluas 

sedikit demi sedikit. Guru atau orang dewasa membantu siswa membuat 

hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya  

dengan pengetahuan yang baru. Dengan demikian, siswa merasa 

memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru 

dipelajarinya. 

  Kunci dari semua ini adalah, bagaimana pengetahuan itu 

diendapkan di benak siswa. Siswa mencatat apa yang telah dipelajari dan 

bagaimana merasakan ide-ide baru. 

 Bagian akhir dari pembelajaran, guru menyisakan waktu 

sejenak agar siswa melakukan refleksi. Realisasinya berupa: 

1 Pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari ini 

2 Catatan atau jurnal di buku siswa 

3 Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari ini 

4 Diskusi 

5 Karya tulis 

 

g. Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

 Penilaian yang sebenarnya adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar 

siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru 

agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran dengan 
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benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa 

siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru segera bisa 

mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan 

belajar. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan 

sepanjang proses pembejaran, maka penilaian sebenarnya tidak dilakukan 

diakhir periode (cawu/semester) pembelajaran seperti pada kegiatan 

evaluasi hasil belajar seperti integrasi (tidak terpisahkan) dari kegiatan 

pembelajaran. 

 Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian 

sebenarnya bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. 

Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan pada upaya 

membantu siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekankan pada 

diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode 

pembelajaran. 

 Karena penilaian sebenarnya menekankan pembelajaran, 

maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang 

dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran.  

 Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melulu hasil. 

Penilaian  sebenarnya menilai pengetahuan dan keterampilan 

(performensi) yang diperoleh siswa. Penilai tidak hanya guru, tetapi bisa 

juga teman lain atau orang lain. 

Karakteristik penilaian sebenarnya adalah sebagai berikut. 

1 Dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran belangsung. 
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2 Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. 

3 Yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. 

4 Berkesinambungan. 

5 Terintegrasi. 

6 Dapat digunakan feed back (umpan balik). 

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswaadalah 

sebagai berikut. 

1 Proyek/kegiatan. 

2 PR. 

3 Kuis. 

4 Karya tulis. 

5 Presentasi atau penampilan siswa.  

6 Demonstrasi.   

7 Laporan. 

8 Hasil tes tulis. 

9 Karya tulis. 

 

3. Materi yang diajarkan. 

Keliling bangun datar adalah jumlah semua sisi-sisi yang 

membatasi bangun datar tersebut. Jika keliling tersebut adalah persegi 

panjang maka kelilingnya adalah jumlah semua sisi-sisi yang 

membatasi persegi panjang itu, yaitu: panjang AB + lebar BC + 

panjang CD + lebar DA . 
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Jika panjang = p cm, lebar = 1 cm, dan keliling = K cm, maka : 

 

 

 

Rumus keliling segitiga 

Keliling segitiga adalah jumlah semua sisi-sisi yang membatasi 

bangun datar segitiga, yaitu sisi + sisi + sisi 

Keliling ∆ ABC = AB + AC + BC 

K  = c + b + a 

  = a + b + c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus keliling persegi panjang adalah : 

K = 2p + 21 atau K = 2 (p + l) 

D C 

A B p 

l 

C 

A B 

b cm a cm 

c cm 

Rumus keliling (K) segitiga dengan 

panjang sisi a cm, b cm, dan c cm adalah: 

K = a + b + c 
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Luas Daerah Persegi Panjang, dan Segitiga 

Luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-

sisi bangun tersebut. Dengan demikian, luas persegi panjang adalah luas 

daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi panjang itu. 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan rumus luas persegi panjang, perhatikan daftar 

berikut. 

Persegi Panjang Panjang Lebar 

Banyak 

Persegi 

Luas Persegi 

Panjang 

 

 

2 cm 1 cm 2 = 2 x 1 2 cm
2
 

 

 

 

3 cm 2 cm 6 = 3 x 2 6 cm
2
 

 

 

 

4 cm 3 cm 12 = 4 x 3 12 cm
2
 

D C 

A B 
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Rumus Luas Persegi Panjang 

Rumus luas persegi panjang = panjang x lebar 

Jika panjang = p cm, lebar = l cm, dan luas = L cm
2
, maka : 

 

  

 

Rumus Luas Segitiga 

Sebelum mempelajari luas segitiga, terlebih dahulu diingatkan kembali 

tentang luas persegi panjang. 

 

 

                 atau  

 

 

 

 

 

Untuk selanjutnya akan dibahas cara memperoleh rumus untuk luas segitiga : 

 

Rumus untuk luas setiap persegi panjang adalah : 

L = p x l atau L = p.l 

Luas persegi panjang  = panjang x lebar 

 = AB x BC 

D C 

A B p 

l 

L  = p x l 

 = p.l 
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Luas ∆ ADC = 
2

1
 x luas persegi panjang ADCE 

Luas ∆ BDC = 
2

1
 x luas persegi panjang DBFC 

 

4. Pembelajaran Matematika Di  luar Kelas 

Hudoyo (1990:115) menyatakan bahwa “mengajar sebaiknya 

berorientasi pada peserta didik agar mereka dapat menyelesaikan 

masalah, orientasi ini haruslah direfleksikan pada kegiatan 

pembelajaran sehingga keaktifan siswa  nampak dalam tingkah laku. 

Keberhasilan belajar siswa ditunjukkan dengan adanya perubahan 

tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan aspek-aspek lainnya. 

Namun kenyataannya tidaklah mudah untuk membuat siswa cepat 

mengerti dan memahami materi dari pelajaran yang disampaikan . 

Apabila pelajaran matematika yang penuh dengan materi yang 

membutuhkan bantuan benda-benda kongkrit sehingga dalam 

pemahaman terhadap suatu konsep akan membawa hasil yang baik 

apabila diikuti dengan penerapan ke hal-hal  yang sebenarnya. 

Pemilihan metode mengajar  yang dilakukan oleh guru harus 

disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Begitu juga dengan 

E F 

A D B 

C 

A D B 

C 
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pembelajaran matematika dalam kelas maupun diluar kelas, dimana 

pembelajaran didalam kelas merupakan pembelajaran yang biasa 

diterapkan oleh guru dalam kelas, sedangkan pembelajaran diluar kelas 

merupakan salah satu metode mengajar guru dengan membimbing 

siswanya keluar kelas untuk mengamati dan memanfaatkan lingkungan 

diluar kelas sebagai sumber belajar, sehingga tidak menimbulkan 

kesan negatif pada matematika dan siswa lebih bersemangat dalam 

belajar. 

 

Konseptual Materi Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual (CTL) 

 

Sesi I 

       Guru menjelaskan secara rinci pentingnya bangun datar (luas dan keliling) 

yang ada disekitar siswa dengan memberikan contoh-contohnya. Kemudian siswa 

diminta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyangkut isi ceramah guru. 

 

Sesi II 

       Guru mengadakan modelling di depan siswa sebagai contoh pembelajaran. 

Guru memperlihatkan benda-benda yang berkaitan dengan bangun datar 

kemudian menjelaskan cara mengukur panjang, lebar, luas serta keliling daerah 

bangun datar tersebut. Kegiatan guru tersebut diharapkan siswa tidak hanya 

sekedar meniru namun siswa diharapkan mampu memahami tujuan pembelajaran 

sebagai acuan pencapaian kompetensi siswa. 
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Sesi III 

Guru meminta siswa untuk menadakan pembelajaran di dalam maupun di 

luar kelas, tujuannya adalah agar dapat menumbuhkan minat siswa terhadap 

pembelajaran matematika dan mengenalkan pada siswa bahwa matematika 

sebenarnya ada di sekeliling mereka. Tugas yang dilakukan siswa berkaitan 

dengan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas adalah melakukan 

pengukuran bangun datar yang ada di sekeliling siswa.  

 

Sesi IV 

Guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompoknya masing-masing. 

Tugas kelompok adalah mengerjakan LKS yang telah dipersiapkan guru dengan 

metode diskusi antar siswa dalam kelompoknya masing-masing, kemudian 

dilanjutkan dengan presentasi hasil kerja kelompoknya. Guru membimbing kerja 

tiap-tiap kelompok agar tidak mengalami kesalahan. Tiap kelompok wajib 

menghadirkan wakilnya di depan kelas, sementara kelompok yang lain 

memperhatikan paparan temannya tersebut serta memberi tanggapan seperlunya. 

Guru memberikan masukan seperlunya dari hasil presentasi serta tanggapan-

tanggapan yang muncul. 

 

Sesi V 

 Siswa dibantu guru membuat simpulan  dari pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan siswa, sekaligus mengadakan refleksi sebagai bahan untuk 

pembelajaran selanjutnya. 
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Kerangka Berfikir 

Nilai hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Wates 

pada tahun ajaran 2003-2004 khususnya pada pokok bahasan bangun datar 

sangat rendah yaitu nilai rata-rata 4,5 dan ketuntasan belajar dibawah 60%. 

Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti dan tepat penyebab masalah 

tersebut. Walaupun demikian, pengamatan guru kelas V SD Negeri untuk 

tahun tersebut diatas menunjukkan beberapa indikasi yang dapat dijadikan 

sebagai dasar asumsi penyebab masalah. 

Pertama, Guru terlalu mendominasi kelas. Kedua, penekanan 

pembelajaran lebih berfokus pada mengetahui bukan mengalami. Ketiga, 

hubungan guru dan siswa bersifat formal dan kaku. Keempat, siswa tidak 

dibiasakan bekerjasama dengan orang lain (kelompok belajar). Kelima, 

pendekatan pembelajaran yang telah ditentukan (terikat, tidak dinamis). 

Keenam, setting pembelajaran hanya terjadi di satu tempat yaitu dalam 

kelas sehingga siswa merasa bosan dan pasif.  

Pemecahan masalah yang diajukan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa tersebut adalah memberikan pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual (CTL). Pembelajaran dengan CTL ini diharapkan 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, 

bukan transfer pengetahuan dari gurui kepada siswa. Siswa perlu mengerti 

apa makna belajar  
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Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah diuraikan ini, maka 

dapat diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut. 

Melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual pada 

pokok bahasan bangun datar, maka hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Wates  dapat ditingkatkan. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada Siswa kelas V Sekolah Dasar Wates 

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Jalan Sempon Km 

5 Dukun, Magelang. 

 

B. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa kelas V SD Negeri Wates. 

2. Guru kelas kelas V SD Negeri Wates 

3. Pengamat (observer). 

 

C. Rencana Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam dua siklus.  

SIKLUS I  

1. Perencanaan. 

a. Guru merancang rencana pembelajaran di dalam kelas dengan 

materi luas daerah persegi panjang dan segitiga. 

b. Guru merancang lembar kerja siswa (LKS) untuk pembelajaran di 

dalam kelas. 
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c. Guru menyediakan peralatan penunjang LKS. 

d. Guru membuat postes siklus I. 

e. Lembar observasi guru dan siswa. 

f. Guru merancang kelompok siswa menjadi 2 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 7 siswa putra dan 7 siswa putri dari 14 siswa 

yang hadir. 

g. Guru menentukan obyek yang akan digunakan untuk pembelajaran 

di dalam kelas  

 

2. Pelaksanaan. 

  Penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan dalam dua (2) kali 

pertemuan (4 jam pelajaran). Pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 28 Maret 2005, membahas tentang luas daerah persegi panjang. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2005, membahas 

tentang luas daerah segitiga. Adapun pelaksanaan penelitian siklus I ini 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Guru mengingatkan kembali tentang contoh-contoh bangun datar 

yang ada di sekeliling siswa sebagai apersepsi. 

b. Guru mendemonstrasikan alat peraga berupa daerah persegi 

panjang dan segitiga. 

c. Guru membentuk 2 kelompok belajar siswa dari 14 siswa yang 

hadir dan menyiapkan LKS untuk masing-masing kelompok. 
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Kelompok I terdiri dari 7 siswa putra dan kelompok II terdiri dari 

7 siswa putri. 

d. Guru memberikan petunjuk pengisian LKS serta cara 

menggunakan peralatan kerja berupa Roll meter/ penggaris. 

e. Guru mengawasi kerja tiap kelompok dan membimbing kelompok 

yang mengalami kesulitan. 

f. Guru mempersilahkan wakil kelompok untuk mengerjakan hasil 

kerja kelompok d depan kelas. 

g. Guru memberikan pujian kepada kelompok yang berhasil 

menyelesaikan LKS dengan benar sebagai penguatan. 

h. Guru membimbing siswa membuat simpulan. 

i. Guru memberikan tes singkat secara individual. 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

refleksi. 

 

3. Pengamatan  

a. Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola kelas dan 

kelompok diperoleh temuan-temuan sebagai berikut. 

1. Guru masih mendominasi jalannya pembelajaran padahal  

tugas guru kelas dalam kelas CTL adalah mengelola kelas 

sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan 

sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). 
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2. Guru belum mengembangkan aktivitas bertanya ketika siswa 

berdiskusi, bekerja dalam kelompok, mengamati sesuatu 

ataupun mengalami kesulitan. 

3. Pemodelan yang dilakukan guru masih sedikit dan siswa 

tidak diberikan kesempatan menjadi model bagi teman-

temannya. 

b. Pengamatan terhadap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas diperoleh temuan-temuan sebagai 

berikut. 

1. Wakil kelompok yang melaporkan hasil diskusi di depan 

kelas masih malu, karena siswa belum pernah presentasi di 

depan kelas. 

2. Siswa belum disiplin dalam mengerjakan tugas. 

3. Jumlah anggota kelompok yang banyak ysitu 7 orang kurang 

efektif dalam kerja kelompok. 

4. Pembagian anggota yang tidak berdasarkan kemampuan 

akademis siswa menjadikan ada kelompk yang mengalami 

kesulitan/ berjalan tidak efektif. 

5. Siswa merasa canggung bertanya padahal siswa mengalami 

kesulitan sehingga pemahaman materi yang diperolehnya 

juga tidak maksimal. 
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4. Refleksi. 

a) Guru diharapkan tidak lagi mendominasi jalannya pembelajaran. 

Tugas guru hanya memfasilitasi agar informasi baru yang diterima 

siswa tidak salah/ bermakna, memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, dan 

menyadarkan kepada siswa untuk menerapkan strategi belajar 

mereka sendiri. 

b) Guru dianjurkan mengembangkan aktivitas bertanya siswa dalam 

tiap-tiap kegiatannya, sebab bertanya dalam pembelajaran CTL 

dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, 

dan menilai kemampuan berfikir siswa 

c) Keterlibatan siswa dalam pemodelan oleh guru perlu diadakan.  

d) Penyaji dari wakil kelompok masih ada yang malu/ canggung 

dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sehingga 

guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar dapat percaya 

diri tampil di depan kelas.  

e) Guru diupayakan merubah jumlah anggota kelompok yang semula 

terdiri dari 7 siswa menjadi 4-5 siswa saja . 

f) Tiap kelompok juga diusahakan terdiri dari siswa yang memiliki 

tingkat kemampuan  akademiknya tinggi, sedang dan kurang 

sehingga kerja dari tiap-tiap kelompok dapat berjalan semua secara 

efektif . 
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SIKLUS II  

Perencanaan. 

a) Guru merancang rencana pembelajaran di dalam kelas dan diluar 

kelas untuk materi keliling persegi panjang dan segitiga . 

b) Guru merancang lembar kerja siswa (LKS) untuk pembelajaran di 

dalam maupun di luar kelas. 

c) Guru menyediakan peralatan penunjang LKS. 

d) Guru membuat postes siklus II.  

e) Lembar observasi guru dan siswa. 

f) Guru merancang kelompok siswa menjadi 3 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari  4-5 siswa dari 14 siswa yang hadir dengan 

susunan siswa yang pandai, sedang dan kurang pandai. 

g) Guru menentukan lokasi dan obyek yang akan digunakan untuk 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas.  

 

Pelaksanaan. 

Penelitian tindakan kelas siklus II dilaksanakan dalam satu (1) kali 

pertemuan (2 jam pelajaran). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 

April 2005, membahas tentang keliling persegi panjang dan keliling 

segitiga. Adapun pelaksanaan penelitian siklus II ini dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Guru mengingatkan kembali tentang rumus luas bangun datar 

(persegi panjang dan segitiga) sebagai appersepsi. 



 47 

b. Siswa diminta untuk menjadi modelling bagi teman-temannya. 

Selain itu guru juga melakukan demonstrasi alat peraga dihadapan 

siswa. 

c. Guru membentuk 3 kelompok dari 14 siswa yang hadir dan 

membagikan LKS beserta peralatan kerja kelompok. LKS I 

menggunakan setting pembelajaran di dalam kelas dan LKS II 

mengambil setting pembelajaran di luar kelas. 

d. Guru memberikan petunjuk pengisian LKS serta cara 

menggunakan peralatan kerja berupa Roll meter/ penggaris. 

e. Guru mempersilahkan wakil keompok untuk mngerjakan hasil 

kerja kelompok di epan kelas. 

f. Guru membimbing siswa membuat simpulan. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

refleksi. 

 

3.  Pengamatan. 

a. Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola di 

dalam  kelas maupun di luar kelas diperoleh temuan-temuan 

sebagai berikut. 

1 Guru sudah berperan sebagai pendamping siswa dalam 

pencapaian kompetensi dasar, dengan demikian paradigma 

bahwa guru adalah satu-satunya sumber ilmu sudah dapat 

diubah. 
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2 Guru telah membiasakan siswa untuk bertanya  

3 Siswa sudah diberikan kesempatan menjadi model bagi 

teman-temannya dan model yang dimunculkan relatif 

banyak (variatif). 

4 Guru telah memberikan bimbingan kepada siswa. Hal ini 

tercermin ketika guru berkeliling kelas, memberikan 

bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan. 

5 Guru dituntut memiliki kemampuan, keterampilan, serta 

pengalaman yang cukup dalam mengarahkan siswa secara 

tepat dalam pembelajaran di luar kelas. 

6 Guru hendaknya menyiapkan berbagai alternatif pengganti 

jika pengajaran matematika di luar kelas yang telah 

dipersiapkan mengalami kegagalan. 

7 Guru hendaknya merumuskan tujuan secara jelas, sehingga 

arah yang akan dicapai lebih mudah dikontrol dan di 

evaluasi. 

b. Pengamatan terhadap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas diperoleh 

temuan-temuan sebagai berikut. 

1 Wakil kelompok yang melaporkan hasil diskusi di depan 

kelas sudah berani tampil penuh percaya diri, sehingga 

yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh 

kelompok yang lain. 
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2 Siswa telah disiplin dalam mengerjakan tugas sebagai 

anggota kelompok maupun individu.. 

3 Jumlah anggota kelompok yang lebih sedikit yaitu 4-5 

orang sangat efektif dalam kerja kelompok. 

4 Kelompok dengan tingkat kemampuan akademik siswa 

yang telah diacak menyebabkan kerja kelompok dapat 

optimal. 

5 Siswa mulai berani bertanya kepada guru maupun teman-

temannya dalam kelompoknya jika siswa tersebut 

mengalami kesulitan. 

6 Siswa yang kurang cerdas/ persiapan/ pengalaman 

mengalami kesulitan sehingga siswa tersebut cenderung 

pasif. 

7 Siswa dapat memanipulasi hasil kerja kelompok, jika 

pengarahan dan bimbingan guru kurang. 

 

4 Refleksi. 

a. Siswa sebagai subyek pembelajaran di luar kelas perlu 

menyadari peranannya. Perbedaan minat, perhatian, bakat, 

kemampuan, kebutuhan, kesiapan mental, serta 

perkembangan intelektual siswa merupakan kajian rencana 

pengajaran matematika di luar kelas. 
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b. Pembelajaran di luar kelas cukup efektif untuk mengurangi 

kejenuhan dan siswa dapat menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari serta menghindari salah penafsiran 

atas konsep yang diajarkan sebelumnya. 

 

D. Sumber, Jenis dan Pengumpulan Data 

1) Sumber data berasal dari siswa kelas V SD Negeri Wates Kecamatan 

Dukun Kabupaten Magelang dan hasil pengamatan serta refleksi dari 

Tim Peneliti. 

2) Jenis datanya adalah data kuantitatif dan kualitatif yang berupa 

penilaian keaktifan siswa, keterampilan siswa, hasil diskusi siswa, 

penelitian hasil tes, data observasi dan jurnal harian. 

3) Cara pengumpulan data. 

a) Pengamatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun datar. 

Pengamatan disini difokuskan pada keaktifan siswa pada 

pembelajaran matematikanya (data kualitatif). 

b) Pengamatan ditujukan pada kerjasama antar siswa dalam 

memecahkan permasalahan. Pengamat menitik beratkan pada 

ketrampilan siswa dalam mengelola kelompoknya masing-masing 

(data kualitatif). 
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c) Tes diberikan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Data yang 

diperoleh melalui tes ini dapat menunjukkan kemampuan siswa 

dalam memahami pembelajaran yang dialaminya (data kuantitatif). 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini tercapai apabila  

siswa kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar dengan  

pendekatan kontekstual mempunyai nilai rata-rata minimal 6,5 dan 

ketuntasan belajar kelas diatas 75% . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

Berdasarkan lampiran 7 dan lampiran 9 skor aktivitas siswa mencapai 7,4 

sedangkan dari kegiatan guru diperoleh skor 7,7. Hasil tes siswa pada siklus I 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dicapai adalah 6,27 dengan ketuntasan belajar 

mencapai 50% (lampiran 5). 

Berdasarkan lampiran 8 dan lampiran 9 skor aktivitas siswa mencapai 8,5 

sedangkan dari kegiatan guru diperoleh skor 8,75. Hasil tes siswa pada siklus II 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dicapai adalah 7,2 dengan ketuntasan belajar 

mencapai 78,5% (lampiran 6). 

 

Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian siklus I sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat 

banyak kekurangan yang perlu diperbaiki pada siklus berikutnya. Siklus I menunjukkan 

nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 6,27 (lampiran 5) dengan ketuntasan belajar 50% 

(lampiran 5). Ini menunjukkan bahwa siklus I belum mencapai indikator keberhasilan 

yang diinginkan. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya indikator tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Siswa kesulitan dalam mengalikan bilangan yang mengandung nilai 0,5. Biasanya 

siswa meletakkan koma (,) sejajar dengan bilangan yang akan dikalikan dengan bilangan 

diatasnya. Misalnya 10,5 x 5                     

 

atau siswa sudah benar dalam mengalikannya namun siswa salah dalam meletakkan 

koma (,) sehingga hasil yang didapatkan juga salah.  

Siswa sering melakukan kesalahan dalam menerapkan rumus luas daerah segitiga 

dengan luas daerah persegi panjang. Adakalanya siswa dalam menyelesaikan soal luas 

daerah segitiga menggunakan rumus luas daerah persegi panjang. Begitu juga sebaliknya. 

Soal yang berkaitan dengan luas daerah segitiga dalam menyelesaikannya 

membutuhkan waktu yang lama karena rumus luas daerah segitiga tersebut setelah 

dikalikan alas dengan tingginya harus dibagi 2. Hal inilah yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal luas daerah segitiga. 

Siklus I aktivitas guru menunjukkan skor 7,7 (lampiran 9). Hal tersebut dapat 

dipandang cukup baik namun perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar. Perbaikan-perbaikan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Guru harus menekankan pada siswa tentang konsep rumus yang benar sehingga 

siswa tidak mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan soal. Guru tidak mendominasi 

jalannya pembelajaran dan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

mulai dari konstruktivisme, menemukan, bertanya, diskusi, pemodelan dan refleksi. 

Guru lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan siswa sehingga 

siswa tidak merasa canggung atau malu bertanya jika mengalami kesulitan.  

10,5 

  5 

         x 

…….. 
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Siklus II 

 Siswa mempunyai nilai rata-rata 7,2 (lampiran 6) dengan ketuntasan belajar 

78,5% (lampiran 6). Hal ini menunjukkan bahwa siklus II telah melampaui indikator 

keberhasilan, dengan demikian, penelitian ini dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar. Hal ini disebabkan 

penelitian menggunakan langkah-langkah yang ada dalam CTL dengan lebih sempurna. 

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

 Siswa dalam kelompok belajarnya (community learning) lebih aktif dalam 

pembelajaran. Masing-masing siswa bisa sharing antar teman sehingga mereka bisa lebih 

memahami pokok bahasan bangun datar. 

 Siswa mendapatkan penyegaran dalam pembelajarannya karena siswa 

mendapatkan pembelajaran di luar kelas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan 

sehingga siswa lebih aktif dan antusias dalam mengerjakan soal-soal atau tugas yang 

diberikan. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa juga meningkat. Pembelajaran 

diluar kelas menjadikan siswa tidak mengalami missconcept terhadap rumus luas dan 

keliling bangun datar. 

 Siklus II aktivitas guru menunjukkan peningkatan. Skor yang dicapai adalah 8,75 

(lampiran 9). Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh guru lebih 

baik. Guru lebih aktif dalam menerapkan langkah-langkah CTL misalnya 

mengembangkan siswa untuk aktif bertanya, membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran, mengamati dan membantu (tidak terlalu mendominasi) siswa dalam proses 

diskusi. 
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 Langkah yang diambil guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Wates pada pokok bahasan bangun datar dengan menggunakan pembelajaran di 

luar kelas dipandang tepat karena mengingat materi bangun datar yang ada diluar kelas 

sangat banyak ditemukan. Pembelajaran di luar menimbulkan suasana baru pada diri 

siswa sehingga siswa tidak merasa jenuh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada Bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wates pada pokok bahasan bangun 

datar. Nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 7,2 dengan ketuntasan belajar adalah 

78,5%.  

 

B. Saran 

 Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut. 

1 Guru kelas V SD Negeri Wates pada khususnya dan guru-guru SD lain pada 

umumnya di dalam mengajarkan pokok bahasan bangun datar hendaknya 

menggunakan pendekatan kontekstual (CTL). 

2 Pembelajaran di dalam dan di luar kelas pada pokok bahasan bangun datar 

dengan pendekatan kontekstual hendaknya kelompok yang dibentuk adalah 

kelompok dengan jumlah anggota 4-5 siswa saja supaya jalannya 

pembelajaran lebih efektif. 

3 Pendekatan kontekstual (CTL) hendaknya diterapkan juga pada pokok 

bahasan yang lain maupun pada bidang studi yang lain. 
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SIKLUS I 

RENCANA PEMBELAJARAN I 

 
   Mata Pelajaran  : Matematika 

   Pokok Bahasan  : Luas dan Keliling Bangun Datar 

Sub Pokok Bahasan : Luas daerah persegi panjang yang salah 

satu  sisi-sisinya mengandung setengah 

satuan ukuran. 

   Kelas / Semester  : Lima (V) / Dua (II) 

   Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit 

 

1. Standar Kompetensi 

Melakukan pengukuran untuk memecahkan masalah. 

2. Kompetensi Dasar 

Menghitung besaran Segiempat 

3. Hasil Belajar 

Siswa dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghitung luas daerah persegi 

panjang yang salah satu sisinya mengandung setengah satuan ukuran. 

4. Indikator 

Menemukan luas daerah persegi panjang  

Menghitung dengan menggunakan rumus luas daerah persegi panjang 

Menerapkan konsep luas daerah persegi panjang untuk memecahkan masalah. 

5. Materi Pokok 

Luas daerah bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar 

tersebut, sehingga luas daerah persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi oleh 

sisi-sisi dari persegi panjang itu. 

Rumus luas daerah persegi panjang dapat diketahui dengan cara sebagai berikut: 

 

Persegi  Panjang Panjang Lebar Banyaknya 

Persegi 

Luas Daerah 

Persegi Panjang 

 

   

 

2 

 

1 

 

2 x 1 = 2 

 

2 

 

 

 

 

   

   

 

3 

 

2 

 

3 x 2 = 6 

 

6 

 

    

    

     

 

4 

 

3 

 

4 x 3 = 12 

 

12 
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5 

 

4 

 

5 x 4 = 20 

 

20 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Rumus luas daerah persegi panjang  adalah panjang x lebar      atau 

 

 

L = p x l 

 

 

6. Kelengkapan  

Buku sumber: Terampil Berhitung Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 

5, Penerbit Erlangga. Jakarta, 2003, halaman 137. 

7. Strategi Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran: pembelajaran Kontekstual 

Metode pembelajaran: Ceramah, demonstrasi, tanya jawab (resitasi), penemuan, 

ekspositori. 

8. Skenario Pembelajaran 

 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Komponen 

 A. Pendahuluan   

1 Guru memberikan salam dan 

mendata siswa yang hadir 

Siswa membalas 

salam guru 

 

2 Guru mengingatkan kembali 

tentang contoh-contoh bangun 

datar yang ada di sekeliling siswa 

(appersepsi) 

Siswa 

memperhatikan apa 

yang disampaikan 

oleh guru 

Tanya 

jawab 

3 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu agar siswa 

mampu menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas daerah 

persegi panjang. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

4 Guru memotivasi siswa agar 

melaksanakan kegiatan dengan 

penuh semangat. 

Siswa 

mempersiapakan diri 

untuk melaksanakan 

pembelajaran 

 

5 Guru menginformasikan pokok 

bahasan dalam pembelajaran hari 

Siswa menyimak 

informasi guru 

 

L = luas daerah persegi panjang 

P = panjang persegi panjang 

l. = lebar persegi panjang 
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ini 

 

 A. B. Kegiatan Inti   

1 Guru menejelaskan unsur-unsur 

penting dalam persegi panjang 

(panjang, lebar, dll) 

Siswa  

memperhatikan 

keterangan guru 

Ceramah 

2 Guru mendemonstrasikan alat 

peraga berupa persegi panjang 

yang telah diberi satuan ukuran 

tertentu (berbentuk persegi). 

Kemudian banyaknya persegi yang 

dapat menutupi persegi panjang 

secara keseluruhan dihitung satu 

persatu. 

Siswa 

memperhatikan 

demonstrasi guru 

Modelling 

3 Guru mengajak siswa untuk 

berfikir jika suatu luas daerah 

persegi panjang dapat diketahui 

dari banyaknya persegi yang ada 

dalam persegi panjang tersebut. 

Maka luas daerah persegi panjang 

tersebut dapat ditemukan. 

Siswa mulai 

memikirkan 

keterangan guru. 

Questioning 

4 Guru mendemonstrasikan lagi alat 

peraga berbentuk persegi panjang 

tetapi salah satu sisi-sisinya 

mengandung setengah satuan 

ukuran. Kemudian siswa diminta 

untuk menghitung banyaknya 

persegi yang menutupi persegi 

panjang tersebut (mulai dari 

persegi yang utuh kemudian 

persegi yang terpotong dua yang 

dijadikan satu) 

Siswa menhitung 

banyaknya persegi 

yang ada dalam 

persegi panjang 

dengan hati-hati. 

Modelling 

5 Guru memberikan informasi jika 

panjang dari persegi panjang dapat 

ditulis p kemudian lebarnya dapat 

ditulis s, serta luasnya dapat ditulis 

L. Siswa diminta membuat 

hubungan dari informasi tersebut. 

Siswa 

mengembangkan 

pengetahuannya, 

kemudian bila ada 

siswa yang dapat 

menghubungkannya 

maka siswa diminta 

untuk menjawabnya. 

Inquiry 

6 Guru membentuk 2 kelompok dari 

14 siswa yang hadir dan 

membagikan LKS berserta 

peralatan kerja kelompok. 

Kelompok I : 

Siswa membetuk 

kelompok dan 

melaksanakan 

kegiatan 

Learning 

community 
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• beranggotakan 7 siswa putra. 

LKS : 

Mengukur dan menghitung : 

• Karton bekas kotak bubur bayi 

yang berbentuk persegi panjang 

• Karton bekas kotak susu bayi 

yang berbentuk persegi panjang 

• Permukaan depan lemari kelas. 

Kelompok II : 

• Beranggotakan 7 siswa putri 

LKS : 

• Permukaan kardus susu bagian 

depan yang bertuliskan Dancow 

dengan bentuk persegi panjang. 

• Permukaan kardus susu bagian 

samping yang bergambarkan 

anak-anak sedang bermain. 

• Permukaan atas meja siswa.. 

7 Guru memberikan petunjuk 

pengisian LKS serta cara 

menggunakan peralatan kerja 

berupa Roll meter / penggaris. 

Siswa 

memperhatikan 

petunjuk guru. 

Learning 

community 

8 Guru mengawasi kerja tiap 

kelompok dan membimbing 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

Kelompok bekerja 

dibawah bimbingan 

guru. 

Learning 

Community 

9 Guru mempersilahkan wakil 

kelompok untuk mengerjakan hasil 

kerja kelompok di depan kelas. 

 

Wakil kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya. 

 

10 Guru mengoreksi hasil kerja 

kelompok berserta dengan siswa 

yang lain. 

Siswa ikut 

mengoreksi jawaban 

yang dikerjakan oleh 

rekannya di depan 

kelas. 

 

11 Guru memberikan pujian kepada 

kelompok yang berhasil 

menyelesaikan LKS dengan benar 

sebagai penguatan. 

Siswa memberikan 

tepuk tangannya. 
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 C Penutup   

1 Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 

Rumus luas daerah persegi 
panjang                              = 

panjang x lebar        atau 
 

L = p x l 
 

  

2 Guru menanyakan apakah siswa 

dapat memahami materi yang telah 

diberikan? 

Siswa menjawab 

pertanyaan siswa. 

Reflection 

3 Guru menanyakan apakah 

pelajaran hari ini sangat 

menyenangkan dan bila diberikan 

pada pembelajaran yang akan 

datang apakah siswa bersedia! 

Siswa menjawab –

pertanyaan guru 

dengan mantap 

Reflection 

4  Guru mengingatkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan 

besok kepada siswa dan apa yang 

harus dipersiapkan besok!. 

Siswa 

memperhatikan 

pesan guru. 

 

5 Guru menutup pelajaran dengan 

salam  

 

Siswa menjawab 

salam guru 

 

 

 

9. Evaluasi (Authentic Assessment) 

Jenis tes :   Tes tertulis. 

 

 

Mengetahui,            

Kepala Sekolah         Peneliti 

 

 

 

  Drs. Basiran      Edi  Subagiyo       

  NIP.              NIM.4102903128                                                                                        
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SIKLUS  I 

RENCANA PEMBELAJARAN II 

 
   Mata Pelajaran  : Matematika 

   Pokok Bahasan  : Luas dan Keliling Bangun Datar 

   Sub Pokok Bahasan  : Mencari Luas Daerah Segitiga 

   Kelas / Semester  : Lima (V) / Dua (II) 

   Alokasi Waktu   : 2 x 40 Menit 

 

1. Standar Kompetensi 

Melakukan pengukuran untuk memecahkan masalah. 

2. Kompetensi Dasar 

Menghitung besaran Segitiga 

3. Hasil Belajar 

Siswa dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghitung luas daerah segitiga. 

4. Indikator 

Menemukan luas daerah segitiga.  

Menghitung dengan menggunakan rumus luas daerah segitiga. 

Menerapkan konsep luas daerah segitiga untuk memecahkan masalah. 

5. Materi Pokok 

Luas daerah bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun 

datar tersebut, sehingga luas daerah segitiga adalah luas daerah yang dibatasi oleh 

sisi-sisi dari segitiga itu 

 

Rumus Luas Segitiga 

Sebelum mempelajari luas segitiga, terlebih dahulu diingatkan kembali tentang 

luas persegi panjang. 

 

 

 

 

atau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas persegi panjang  = panjang x lebar 

 = AB x BC 

D C 

A B p 

l 

L  = p x l 

 = p.l 
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Untuk selanjutnya akan dibahas cara memperoleh rumus untuk luas segitiga : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas ∆ ADC = 
2

1
 x luas persegi panjang ADCE 

 

Luas ∆ BDC = 
2

1
 x luas persegi panjang DBFC 

6. Kelengkapan 

Buku sumber: Terampil Berhitung Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5, 

Penerbit Erlangga. Jakarta, 2003, halaman 137. 

7. Strategi Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran: pembelajaran Kontekstual 

Metode pembelajaran: Ceramah, demonstrasi, tanya jawab (resitasi), penemuan, 

ekspositori. 

8. Skenario Pembelajaran 

 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Komponen 

 A. Pendahuluan   

1 Guru memberikan salam dan 

mendata siswa yang hadir 

Siswa membalas 

salam guru 

 

2 Guru mengingatkan kembali 

tentang: (1) contoh-contoh persegi 

panjang yang ada di sekeliling 

siswa, (2) rumus luas daerah 

persegi panjang, (3) 

penerapan/penggunaan rumus luas 

daerah persegi panjang untuk 

memecahkan masalah sehari-hari. 

(appersepsi). 

Siswa 

memperhatikan apa 

yang disampaikan 

oleh guru 

Tanya 

jawab 

3 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu agar siswa 

mampu menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas daerah 

segitiga. 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

E F 

A D B 

C 

A D B 

C 
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4 Guru memotivasi siswa agar 

melaksanakan kegiatan dengan 

penuh semangat. 

Siswa 

mempersiapakan 

diri untuk 

melaksanakan 

pembelajaran 

 

5 Guru menginformasikan pokok 

bahasan dalam pembelajaran hari 

ini 

Siswa menyimak 

informasi guru 

 

 

 B. B. Kegiatan Inti   

1 Guru menjelaskan unsur-unsur 

penting dalam segitiga 

Siswa  

memperhatikan 

keterangan guru 

Ceramah 

2 Guru mendemonstrasikan alat peraga 

berupa daerah persegi panjang 

sebanyak 2 buah dengan warna 

coklat dan merah, kemudian daerah 

persegi panjang yang berwarna 

merah tersebut digambar salah satu 

diagonalnya. Gunting diagonal 

daerah persegi panjang tersebut.Guru 

menanyakan kepada siswa bangun 

datar apa yang terbentuk?, berapa 

banyak bagun datar yang 

dihasilkan?, apakah jika hasil 

potongan ini disatukan lagi akan 

kembali menjadi daerah persegi 

panjang? 

Siswa 

memperhatikan 

demonstrasi guru 

Modelling 

3 Guru mengajak siswa untuk 

berfikir/merenungkan demonstrasi.  

 

Siswa mulai 

memikirkan 

keterangan guru. 

Questioning 

4 Guru mendemonstrasikan lagi alat 

peraga berbentuk persegi panjang 

tetapi salah satu sisi-sisinya 

mengandung setengah satuan ukuran. 

Kemudian siswa diminta untuk 

menghitung banyaknya persegi yang 

menutupi persegi panjang tersebut 

(mulai dari persegi yang utuh 

kemudian persegi yang terpotong dua 

yang dijadikan satu) 

Siswa menhitung 

banyaknya persegi 

yang ada dalam 

persegi panjang 

dengan hati-hati. 

Modelling 

5 Guru memberikan informasi jika luas 

daerah persegi panjang adalah 

panjang x lebar maka luas daerah 

segitiga juga dapat ditemukan. Guru 

Siswa 

mengembangkan 

pengetahuannya, 

kemudian bila ada 

inquiry 
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menambahkan jika panjang dari 

daerah persegi panjang dapat ditulis 

p maka daerah segitiga memberi 

nama panjang dengan alas yang 

disingkat (a), kemudian lebar daerah 

persegi panjang dapat ditulis l maka 

daerah segitiga memberi nama  

dengan tinggi disingkat (t),serta 

luasnya dapat ditulis L. Maka siswa 

diminta membuat hubungan 

informasi tersebut. 

siswa yang dapat 

menghubungkannya 

maka siswa diminta 

untuk menjawabnya. 

6 Guru membentuk 2 kelompok belajar 

siswa dari 14 siswa yang hadir. 

Setiap kelompok terdiri dari 7 siswa 

putra dan 7 siswa putri. Selain itu 

guru juga menyiapkan LKS untuk 

masing-masing kelompok. 

Siswa membentuk 

kelompok dan 

melaksanakan 

kegiatan 

Learning 

community 

7 Guru memberikan petunjuk 

pengisian LKS serta cara 

menggunakan peralatan kerja 

berupa: penggaris, gunting, alat tulis, 

karton. 

Siswa 

memperhatikan 

petunjuk guru. 

Learning 

community 

8 Guru mengawasi kerja tiap 

kelompok dan membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

Kelompok bekerja 

dibawah bimbingan 

guru. 

Learning 

Community 

9 Guru mempersilahkan wakil 

kelompok untuk mengerjakan hasil 

kerja kelompok di depan kelas. 

 

Wakil kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya. 

 

10 Guru mengoreksi hasil kerja 

kelompok berserta dengan siswa 

yang lain. 

Siswa ikut 

mengoreksi jawaban 

yang dikerjakan oleh 

rekannya di depan 

kelas. 

 

11 Guru memberikan pujian kepada 

kelompok yang berhasil 

menyelesaikan LKS dengan benar 

sebagai penguatan. 

Siswa memberikan 

tepuk tangannya. 
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 C Penutup   

1 Guru membimbing siswa membuat 

simpulan. Siswa membuat 

simpulan yaitu luas daerah segitiga 

adalah 
2

lebarpanjang ×
 menjadi 

2

tinggialas×
 atau  L = 

2

ta ×
 

Siswa membuat 

simpulan dibantu 

oleh guru 

 

2 Guru memberikan tes singkat 

secara individual 

Siswa mengerjakan 

tes singkat dengan 

antusias 

 

3 Guru menanyakan apakah siswa 

dapat memahami materi yang telah 

diberikan? 

Siswa menjawab 

pertanyaan siswa. 

Reflection 

4 

 

 

Guru menanyakan apakah pelajaran 

hari ini sangat menyenangkan dan 

bila diberikan pada pembelajaran 

yang akan datang apakah siswa 

bersedia! 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

dengan mantap 

Reflection 

5  Guru mengingatkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan 

besok kepada siswa dan apa yang 

harus dipersiapkan besok! 

Siswa 

memperhatikan 

pesan guru. 

 

6 Guru menutup pelajaran dengan 

salam  

Siswa menjawab 

salam guru 

 

 

 

 

9. Evaluasi (Authentic Assessment) 

Jenis tes :   Tes tertulis. 

 

 

Mengetahui,            2005      

Kepala Sekolah         Peneliti 

 

 

 

  Drs. Basiran      Edi  Subagiyo       

 NIP.          NIM.4102903128                                                                                        
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SIKLUS II 

 
  Mata Pelajaran  : Matematika 

  Pokok Bahasan  : Luas dan Keliling Bangun Datar 

  Sub Pokok Bahasan  : Mencari Keliling Persegi  

Panjang dan Segitiga 

  Kelas / Semester  : Lima (V) / Dua (II) 

  Alokasi Waktu   : 2 x 40 Menit 

 

1. Standar Kompetensi 

Melakukan pengukuran untuk memecahkan masalah. 

2. Kompetensi Dasar 

Menghitung besaran Segiempat 

3. Hasil Belajar 

Siswa dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghitung keliling persegi 

panjang  segitiga. 

4. Indikator 
Menemukan keliling persegi panjang dan segitiga  

Menghitung dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang dan segitiga 

Menerapkan konsep keliling persegi panjang dan segitiga untuk memecahkan 

masalah. 

5. Materi Pokok 

Keliling Bangun Datar adalah jumlah semua sisi-sisi yang membatasi bangun datar 

tersebut. Keliling  persegi panjang adalah jumlah semua sisi-sisi yang ada pada 

persegi panjang tersebut, yaitu: panjang + lebar + panjang + lebar. 

 

 

 

 

 

 

 

Jika panjang = p cm, lebar = 1 cm, dan keliling = K cm, maka : 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus keliling persegi panjang adalah : 

K = 2p + 21 atau K = 2 (p + l) 

A

Aa 
B 

D C 
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Rumus keliling segitiga 

Keliling suatu segitiga adalah jumlah panjang sisi segitiga 

Keliling ∆ ABC = AB + AC + BC 

K = c + b + a 

= a + b + c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kelengkapan  

Buku sumber: Terampil Berhitung Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas 5, 

Penerbit Erlangga. Jakarta, 2003, halaman 137. 

7. Strategi Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran: pembelajaran Kontekstual 

Metode pembelajaran: Ceramah, demonstrasi, tanya jawab (resitasi), penemuan, 

ekspositori. 

8. Skenario Pembelajaran 

 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Komponen 

 A. Pendahuluan   

1 Guru memberikan salam dan 

mendata siswa yang hadir 

Siswa membalas 

salam guru 

 

2 Guru mengingatkan kembali 

tentang rumus luas bangun datar 

(persegi panjang) sebagai 

appersepsi 

Siswa merumuskan 

kembali luas bangun 

datar (persegi 

panjang),yaitu L=pxl 

Tanya 

jawab 

C 

A B 

b cm a cm 

c cm 

Rumus keliling (K) segitiga dengan 

panjang sisi a cm, b cm, dan c cm adalah: 

K = a + b + c 
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3 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu agar siswa 

mampu menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan Keliling 

bangun datar (persegi panjang dan 

segitiga) 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

4 Guru memotivasi siswa agar 

melaksanakan kegiatan dengan 

penuh semangat. 

Siswa 

mempersiapkan diri 

untuk melaksanakan 

pembelajaran 

 

5 Guru menginformasikan pokok 

bahasan dalam pembelajaran hari 

ini dengan menuliskannya di papan 

tulis 

Siswa menulis 

pokok bahasan yang 

akan diajarkan hari 

ini. 

 

 

 C. B. Kegiatan Inti   

1 Guru meminta salah seorang siswa 

untuk berjalan mengitari meja 

guru, kemudian menanyakan pada 

siswa yang lain apakah Erwin telah 

mengelilingi meja guru?  

Siswa  yang lain 

menjawab 

pertanyaan guru 

Demonstrasi 

2 Guru memperlihatkan sebuah 

bangun datar (persgi panjang) yang 

terbuat dari sedotan dan bagian 

dalamnya diberi benang. 

Kemudian persegi panjang tersebut 

dibuka ikatannya sehingga menjadi 

garis lurus. Guru meminta siswa 

untuk menghitung panjang sedotan 

tersebut. 

Siswa melaksanakan 

perintah guru 

dengan antusias 

Modelling 

3 Guru memperlihatkan lagi sebuah 

bangun datar (segitiga) yang 

terbuat dari sedotan dan bagian 

dalamnya diberi benang. 

Kemudian segitiga tersebut dibuka 

ikatannya sehingga menjadi garis 

lurus. Guru meminta siswa untuk 

menghitung panjang sedotan 

tersebut. 

Siswa melaksanakan 

perintah guru 

dengan senang 

Modelling 

4 Guru menanyakan kepada siswa 

apakah keliling bangun datar dapat 

dihitung?  

Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

dengan mantap 

 

5 Guru memberikan informasi jika 

panjang dari persegi panjang dapat 

ditulis p kemudian lebarnya dapat 

Siswa 

mengembangkan 

pengetahuannya, 

inquiry 
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ditulis s, serta kelilingnya dapat 

ditulis K. Siswa diminta membuat 

hubungan dari informasi tersebut. 

kemudian bila ada 

siswa yang dapat 

menghubungkannya 

maka siswa diminta 

untuk menjawabnya. 

6 Guru membentuk 3 kelompok dari 

14 siswa yang hadir dan 

membagikan LKS berserta 

peralatan kerja kelompok. 

Kelompok I : 

• beranggotakan 5 siswa.  

LKS I (di dalam kelas): 

Mengukur dan menghitung : 

• Karton bekas kotak bubur bayi 

yang berbentuk persegi panjang 

• Karton bekas kotak susu bayi 

yang berbentuk persegi panjang 

• Permukaan depan lemari kelas. 

LKS II (di luar kelas): 

o Menghitung salah satu keliling 

persegi panjang yang terdapat 

di lapangan bulu tangkis 

Kelompok II : 

• Beranggotakan 5 siswa  

• LKS I (di dalam kelas) : 

• Permukaan kardus susu bagian 

depan yang bertuliskan Dancow 

dengan bentuk persegi panjang. 

• Permukaan kardus susu bagian 

samping yang bergambarkan 

anak-anak sedang bermain. 

• Permukaan atas meja siswa. 

LKS II (di luar kelas): 

o Menghitung salah satu keliling 

segitiga yang ada dekat kantor 

kepala desa. 

Kelompok III : 

• Beranggotakan 4 siswa  

• LKS I (di dalam kelas) : 

•  Pigura yang bertuliskan bank 

data kelas. 

• Permukaan bagian atas bangku 

kelas 

• Permukaan bagian depan papan 

absensi siswa 

Siswa membentuk 

kelompok dan 

melaksanakan 

kegiatan 

Learning 

community 
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LKS II (di luar kelas): 

Menghitung papan nama sekolah 

yang ada di depan kelas. 

7 Guru memberikan petunjuk 

pengisian LKS serta cara 

menggunakan peralatan kerja 

berupa Roll meter / penggaris. 

Siswa 

memperhatikan 

petunjuk guru. 

Learning 

community 

8 Guru mengawasi kerja tiap 

kelompok dan membimbing 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

Kelompok bekerja 

dibawah bimbingan 

guru. 

Learning 

Community 

    

9 

                                                                                                                                       

Guru mempersilahkan wakil 

kelompok untuk mengerjakan hasil 

kerja kelompok di depan kelas. 

 

                                                        

Wakil kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya. 

 

10 Guru mengoreksi hasil kerja 

kelompok berserta dengan siswa 

yang lain. 

Siswa ikut 

mengoreksi jawaban 

yang dikerjakan oleh 

rekannya di depan 

kelas. 

 

11 Guru memberikan pujian kepada 

kelompok yang berhasil 

menyelesaikan LKS dengan benar 

sebagai penguatan. 

Siswa memberikan 

tepuk tangannya. 

 

 

 

 

 

 

 C Penutup   

1 Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 

Rumus  

Keliling persegi panjang  =                            

panjang + lebar + panjang +lebar        

atau 
 

 

Keliling segitiga = sisi+sisi+sisi. 

atau 

 

 

K = 2(p+ l) 

K = 3.s 

Siswa membuat 

simpulan dengan 

bantuan guru 
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2 Guru menanyakan apakah siswa 

dapat memahami materi yang telah 

diberikan? 

Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

Reflection 

3 Guru menanyakan apakah 

pelajaran hari ini sangat 

menyenangkan dan bila diberikan 

pada pembelajaran yang akan 

datang apakah siswa bersedia! 

Siswa menjawab –

pertanyaan guru 

dengan mantap 

Reflection 

4  Guru mengingatkan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan 

besok kepada siswa dan apa yang 

harus dipersiapkan besok!. 

Siswa 

memperhatikan 

pesan guru. 

 

 

 

9. Evaluasi (Authentic Assessment) 

Jenis tes :   Tes tertulis. 

 

 

 

Magelang, 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah         Peneliti 

 

 

 

  Drs. Basiran      Edi  Subagiyo       
  NIP.          NIM. 4102903128                                                                                        
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Lampiran 6 

 

 

HASIL EVALUASI SIKLUS  I 
 

No Nama Nilai Ketercapaian (%) Ketuntasan belajar 

1 D. Wartono 5,5 55 Tidak 

2 Heri 5,8 58 Tidak 

3 Mudin 5 50 Tidak 

4 Doni 8,2 82 Ya 

5 Erwin 7 70 Ya 

6 Pujiyanto 8,5 85 Ya 

7 Septi Ristianti 6 60 Tidak 

8 F. Rina D.A 4,8 48 Tidak 

9 Lusia Eka Ristanti 6,6 66 Ya 

10 Purwaningsih 7,2 72 Ya 

11 Sigit Hanggoro 6,5 65 Ya 

12 Siti Mundziyah 5,8 58 Tidak 

13 Venny Purwanti 6,8 68 Ya 

14 Sri Rahayu 4,2 42 tidak 

 
Nilai rata-rata  =  6,27 

Ketuntasan belajar  =  50% 
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Lampiran 7 
 

 

HASIL EVALUASI SIKLUS  II 
 

No Nama Nilai Ketercapaian (%) Ketuntasan 

belajar 

1 Wartono 6,8 68 Ya 

2 Heri 7,4 74 Ya 

3 Mudin 6,2 62 Tidak 

4 Doni 7,8 78 Ya 

5 Erwin 9,2 92 Ya 

6 Pujiyanto 8,8 88 Ya 

7 Septi Ristianti 7 70 Ya 

8 F. Rina D.A 6,6 66 Ya 

9 Lusia Eka R 6,8 68 Ya 

10 Purwaningsih 7,6 76 Ya 

11 Sigit Hanggoro 8 80 Ya 

12 Siti Mundziyah 6,4 64 Tidak 

13 Venny Purwanti 7,2 72 Ya 

14 Sri Rahayu 5 50 tidak 

 
Nilai rata-rata   = 7,2 

Ketuntasan belajar   = 78,5% 
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LEMBAR  PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (SIKLUS 1) 

 
Nama Guru : EDI  SUBAGIYO 

Hari / Tanggal : 

Sekolah  : SD Negeri Wates Kabupaten Magelang. 

Petunjuk : 

Berilah  penilaian  anda sesuai dengan  kriteria  penilaian yang  ada pada  kolom yang  tersedia ! 

Nomor Urut Siswa 
No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Siswa yang hadir dalam  mengikuti pelajaran  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2 Siswa yang membawa perlengkapan alat tulis. 8 7 8 8 8 7 7 8 8 7 8 7 8 7 

3 Siswa yang terampil  dalam menggunakan alat peraga/sarana 

pembelajaran. 

8 7 7 8 8 8 8 7 7 8 8 8 7 8 

4 Siswa yang  memperhatikan guru pada  saat kegiatan belajar. 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8 

5 Siswa mampu  mengembangkan komunikasi 

(mempermulasikan  

gagasan,  menyampaikan  gagasan (lisan) / 

mempresentasikan hasil karya, memberikan tanggapan  

lisan). 

7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 

6 Siswa mampu  berinteraksi satu sama lain (saling bertanya,  

saling menjelaskan, saling membantu, saling bekerja sama). 

6 7 8 7 7 7 8 8 7 8 8 7 7 7 

7 Kedisiplinan waktu dalam  mengerjakan tugas. 7 7 6 6 8 7 8 7 7 7 8 8 8 8 

8 Tanggung jawab sebagai  anggota kelompok. 7 7 7 7 7 6 7 8 8 8 7 7 7 7 

9 Keseriusan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

7 8 7 7 7 8 8 7 6 7 8 8 8 8 

10 Siswa yang aktif mengerjakan PR 6 7 7 7 8 7 7 6 7 8 8 7 7 6 

Skor rata-rata individual 7.2 7.4 7.3 7.2 7.6 7.3 7.7 7.4 7.4 7.6 7.8 7.4 7.5 7,4 

Skor rata-rata klasikal =  7,4  
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Keterangan penilaian : 

Skor maksimal adalah 10 

    

   Susilawati. 

   NIP. 13102135 

 
E. LEMBAR  PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (SIKLUS II) 

 

Nama Guru : EDI  SUBAGIYO 

Hari / Tanggal : 

Sekolah  : SD Negeri Wates Kabupaten Magelang. 

Petunjuk : 

Berilah  penilaian  anda sesuai dengan  kriteria  penilaian yang  ada pada  kolom yang  tersedia ! 

Nomor Urut Siswa 
No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Siswa yang hadir dalam  mengikuti pelajaran  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2 Siswa yang membawa perlengkapan alat tulis. 9 8 9 9 8 8 9 9 8 9 9 9 9 8 

3 Siswa yang terampil  dalam menggunakan alat peraga/sarana 

pembelajaran. 

8 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8 9 9 

4 Siswa yang  memperhatikan guru pada  saat kegiatan belajar. 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 9 9 9 

5 Siswa mampu  mengembangkan komunikasi (mempermulasikan 

gagasan,  

 menyampaikan  gagasan (lisan) / mempresentasikan hasil karya, 

memberikan 

 tanggapan  lisan). 

9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 8 

6 Siswa mampu  berinteraksi satu sama lain (saling bertanya, saling 

menjelaskan,  

saling membantu, saling bekerja sama). 

8 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 

7 Kedisiplinan waktu dalam  mengerjakan tugas. 8 9 9 8 9 9 8 9 8 8 9 9 9 9 
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8 Tanggung jawab sebagai  anggota kelompok. 9 8 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 

9 Keseriusan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 

10 Siswa yang aktif mengerjakan PR 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 8 8 9 8 

Skor rata-rata individual 
8.4 

8.

5 

8.

6 

8.

6 

8.

6 8.6 

8.

3 

8.

9 

8.

6 8.5 

8.

6 

8.

5 

8.

7 

8.

5 

Skor rata-rata klasikal = 8,5 

Keterangan penilaian : 

Skor maksimal adalah 10 

 

 

   .Susilawati. 

   NIP. 13102135 

  

 

 


