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ABSTRAK 

Penelitianinibertujuanuntukpembelajaranmetode contextual teaching and laerningpadaaspek 
pemahaman 
konsepterhadapmatematika.Penelitianiniadalahpenelitiankuantitatifeksperimen.Populasi penelitian 
ini adalah kelasIV SD Negeri 200211 PadangmatinggidansampelnyadenganduakelasyaitukelasIV-
AdanIV-B. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes berbentuk uraian 
(essay test).Adapunteknik analisis datanya yaitu menggunakan rumus tes “t”.Berdasarkan hasil uji 
normalitas dan homogenitas, kedua kelas sampel berdistribusi normal dan homogen. Hasil uji-t 
yang diperoleh yaitu thitung = 2,79 > ttabel =1,9992, dari perhitungan tersebut jelas terlihat 
penerimaan Hadan penolakan Ho. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu 
ada pengaruh signifikan (menyakinkan) antara penggunaan metode pembelajaran contextual 

teaching and learning terhadap pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan bangun ruang di 
kelas IV SD Negeri 200211 Padangmatinggi. 
 
Kata kunci: Metode contextual teaching and laerning, pemahaman konsep 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan dasar utama 
terbentuknya pengetahuan, wawasan, 
keterampilan dan keahlian tertentu untuk 
semua individu guna  mengembangkan bakat, 
sehingga bisa mengembangkan diri dari 
perubahan menuju kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung 
ini maka perlu diadakannya suatu peningkatan 
yang berhubungan dengan pendidikan, 
terutama dalam bidang pembelajaran. 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 
didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. Dalam jenjang 
pendidikan tidak terlepas dari beberapa mata 
pelajaran yang harus dikuasai oleh setiap 
peserta didik. Salah satu mata pelajaran yang 
dipelajari di jenjang pendidikan dasar dan 
menengah adalah pelajaran matematika. 

Dalam Permendiknas Nomor 20 tahun 
2006 tentang Standar Isi, disebutkan bahwa 
pelajaran matematika bertujuan agar peserta 
didik memiliki kemampuan sebagai berikut 
(Ariyadi Wijaya: 2012): 

1. Memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitan antar konsep 
dan mengaplikasikan konsep. 

2. Menggunakan penalaran pada pola 
dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  
matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, 
menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan 
simbol, tabel, diagram, atau media lain 
untuk memperjelas keadaan atau 
masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan 
matematika dalam kehidupan, yaitu 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 
dan minat dalam mempelajari 
matematika, serta sikap ulet dan 
percaya diri dalam pemecahan 
masalah. 

Dari tujuan pembelajaran matematika 
tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan 
matematika di Indonesia telah memperhatikan 
pengembangan kemampuan berpikir 
matematis. 

Berkaitan dengan masalah di atas, 
observasi penelitian awal tanggal 11 Desember 
2014 di SD Negeri 200211 Padangmatinggi di 
kelas IV dengan salah satu guru matematika 
mengatakan, bahwa siswa masih kesulitan 
dalam  mempelajari matematika dalam 
menyelesaikan soal-soal cerita dan memahami 
bangun ruang terutama pada kubus serta balok. 
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Meningkatkan pemahaman konsep siswa dapat 
dilakukan dengan mengubah model 
pembelajaran. Salah satu denganmodel 
pembelajaran yang tepat adalah CTL.  

Metode pembelajaran CTLmerupakan 
konsep belajar yang membantu guru 
mengaitkan antara materi yang diajarkan 
dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka 
sebagai anggaota keluarga dan masyarakat 
(Zainal Aqib: 2014).Ketika guru mengajarkan 
bangun ruang pada kubus dan balok, guru 
dapat menggunakan metode pembelajaran 
CTL sehingga peserta didik lebih mudah 
memahami konsepnya. Penerapan metode 
pembelajaran ini dapat mempermudah peserta 
didik memahami materi dasar bangun ruang. 

CTL adalah suatu strategi pembelajaran 
yang menekankan kepada proses keterlibatan 
siswa secara penuh untuk dapat menemukan 
materi yang dipelajari dan menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan nyata sehingga 
mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 
dalam kehidupan mereka (Wina Sanjaya: 
2010).PrincipCTL yang 
harusdikembangkanoleh guru yang 
pertamadalahkonstruktivisme, 
siswamenggunakan ide 
danbahasanyasendiridalammenyatakanperistiw
a – peristiwa yang pernahdialaminyadan yang 
berhubunganterutamapadapembelajaranmatem
atika.Dalammemahamikonsepsiswa di 
bantudengan LKS. LKS 
dikerjakansecarakelompok, 
dimakrjakelompokadalahsalahsatubagiandariC
TL.Pembelajarandengan model 
CTLdiharapkandapatmembantupermasalahansi
swadalammemahamikonsepmatematika. Ada 7 
prinsip yang 
menjadicirikhaspembelajaranCTL, yaitu (1) 
konstruktivisme (2) menemukan (3) betanya 
(4) kelompok  (5) pemodelan (6) refleksi (7) 
penilaiansecaramenyeluruh. 

BerdasarkanprinsipCTL, 
pembelajaranadalah proses 
siswamemaknaisendiriapa yang 
akandipelajarinya, 
bukansebatasmengetahuitanpaadanyapemaha
mansecaraalamiah. 
Dalampembelajaranmatematika, 
pemahamankonsepsangatpentingbagisiswakar
enakonsepmatematika yang satudengan yang 

lain 
salingberkaitansehinggauntukmempelajarinya
harusberkesenambungan. Adapun yang 
menjadi ktriteria pemahaman konsep adalah 
sebagai berikut (Zuhaila: 2014): (1) 
Menyatakan ulang sebuah konsep (2) 
Mengklasifikasian objek-objek menurut sifat-
sifat tertentu (3) Memberikan contoh dan non-
contoh dari konsep (4) Menyajikan konsep 
dalam berbagai bentuk representasi matematis 
(5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat 
cukup suatu konsep. Langkahpembelajaran 
CTL: 

1. Kegiatanawal 
 Guru 

menyiapkanpesertadidiksecara
psikisdanfisikuntukmengikuti 
proses pembelajaran. 

 Apersepsi, 
sebagaipenggalianpengetahua
nawalsiswaterhadapmateri 
yang akan di ajarkan. 

 Guru 
menyampaikantujuanpembelaj
arandanpokok – pokokmateri 
yang akandipelajari. 

 Penjelasantentangpembagiank
elompokdancarabelajar. 

2. Kegiataninti 
 Siswabekerjadalamkelompok

menyelesaikanpermasalahan 
yang diajukan guru. Guru 
berkelilinguntukmemantausis
wa. 

 Siswa, 
dariperwakilantiapkelompokm
empresentasikanhasildiskusi. 

 Tiapkelompoksiswamenyeless
aikan LKS yang diajukanoleh 
guru. Guru 
berkelilinguntukmengamati, 
memotivasi, 
danmemfasilitasikerjasama. 

 Guru 
mengadakanrefleksidenganme
nanyakankepadasiswatentangh
al – hal yang dirasakansiswa, 
materi yang 
belumdipahamidenganbaik, 
kesandanpesanselamamengiku
tipembelajaran. 

3. Kegiatanakhir 
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 Guru 
dansiswamembuatkesimpulan
caramenyelesaikansoal – soal. 

 Siswamengerjakanlembarsoal. 
 Siswamenukarkanlembartugas

satudengan yang lain, 
kemudian guru 
bersamasiswamembahaspenye
lesaianlembartugasdansekalig
usdapat member nilai. 

TujuandaripembelajaranCTLuntukmemoti
vasisiswauntukmemahamimknamateripembela
jaran yang 
dipelajarinyadenganmengaitkanmateritersebut
daridengankontekskehidupanmerekasehari – 
seharisehinggasiswamemilikipengetahuanatau
ketrampilan yang 
secararefleksidapatditerapkandaripermasalaha
nkepermasalahanlainnya. 

Begitupentingnyaperan guru 
dalammeningkatkanpemahamankonsepsiswase
hingga guru 
harusmampumengaturstrategidalambelajar 
agar 
konsepdapatdipahamisiswadenganbaik.Terdap
atpermasalahanberkaitandenganpemahamanko
nsepmatematikasiswa.Dalamartikelinipermasal
ahan yang 
dibahasadalahbagaimanapemahamankonsepm
atematikasiswasetelahdigunakan model 
CTLdalampembelajaranmatematika? 

 
II. METODE 

Jenispenelitianiniadalah quasi ekperimen, 
denganmenggunkandesaineksperimenNon 

Randomized Control Group Pre Test Post Test 

Design. 
Table 1.Non Randomized Control Group Pre 

Test Post Test Design 

T1 X T2 
T3 - T4 

(Ahmad NizarRangkuti: 2014) 
Keterangan : 
T1 :  Pre-test matematika siswa sebelum 
kelas eksperimen diberikan   

     perlakuan(treatment) 
X :  Perlakuan (treatment) yang 
diberikan (pembelajaran dengan   
       menggunakan model pembelajaran 
CTL) 
 -  : tidak diberikan perlakuan, 
pembelajaran berjalan seperti biasanya 
T2 :  Post-test setelah kelas eksperimen 
diberikan perlakuan  (treatment) 

T3 :  Pre-test untuk kelas kontrol  
T4 :  Post-test untuk kelas kontrol  

Dalam desain ini, ada dua kelompok 
subjek, satu kelompok sebagai kelompok 
eksperimen (mendapat perlakuan) dan satu 
kelompok lagi sebagai kelompok kontrol. 
Pretest untuk mengetahui keadaan awal, hasil 
pretest baik bila nilai kelompok eksperimen 
tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan 
posttest untuk mengetahui keadaan akhir 
adakah perbedaan kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol, hasil posttest baik 
bila nilai kelompok eksperimen berbeda 
dengan kelompok kontrol secara signifikan. 

Populasi penelitian ini adalah 
seluruhkelas IV SDNegeri200211 dan untuk 
sampelnya yaitu kelas IVA dan kelas IVB. 
Instrumenpengumpulan data 
padapenelitianiniadalahdenganmenggunakanes

say tes. 
 

III. HASIL dan PEMBAHASAN 

HASIL 

Setelahtesakhirdilaksanakan, diperoleh 
data 
tentangpemahamankonsepmatematikasiswa. 
Tabel 

2.HasilTesPemahamanKonsepMatematikaS

iswa 

kelas N X  ̅   Me  M
o 

Eksperim
en 

3
8 

304
0 

75,
4 

328,9
4 

69,
5 

59,
7 

Kontrol 3
8 

262
0 

66 320,4
8 

64,
5 

59,
4 

Berdasarkantabeldiatas, bahwa rata – rata 
darikelaseksperimenlebihungguldaripadakelas
kontrol. 

a. Uji Normalitas 
Perhitungan ini dilakukan dengan 

menggunakan uji chi-kuadrat    = 
∑

(     )
 

  

 
    dengan kriteria X2

hitung< 

X2
tabel. Berdasarkan hasil perhitungan 

untuk kelas kontrol diperoleh nilai 
maksimal = 100, nilai minimal 40, 
rentang = 60, banyak kelas = 6, 
panjang kelas = 10, rata-rata = 66, 
simpangan baku = 15 dan harga chi-
kuadrat X2 = 7,613. 

Sementara hasil perhitungan 
untuk kelas eksperimen diperoleh nilai 
maksimal = 100, nilai minimal 40, 
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rentang = 60, banyak kelas = 6, 
panjang kelas = 10, rata-rata = 75, 
simpangan baku = 15 dan harga chi-
kuadrat X2 = 9,35. 

Nilai X2
tabel = 9,48 dengan derajat 

kebebasan (dk) = 4, taraf signifikan α 
= 5% (0,05). Pada kelas kontrol 
X2

hitung= 7,613 < X2
tabel = 9,48, begitu 

juga denagn kelas eksperimen X2
hitung= 

9,358 < X2
tabel = 9,48. Sehingga data 

kelas berdistribisi normal. 
b. Uji Homogenitas 

Berdasarkan data di atas n1 = 38, 
n2 = 38, S1

2 = 328,94 dan S2
2  = 320,48. 

Maka diperoleh Fhitung  = 1,02 dengan 
taraf signifikan α 5% dan dk = 38 dan 
38, dan dari daftar distribusi F 
diperoleh Ftabel  = 1,68. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa Fhitung  1,02 
< Ftabel  = 1,68, maka tidak ada 
perbedaan varians antara kedua kelas 
tersebut (homogen).  

c. Uji Kesamaan Rata-rata 
Uji kesamaan dua rata-rata 

dihitung dengan menggunakan rumus 
uji t. dengan  ̅1 = 80,  ̅2  = 69, S = 
18,01 maka perhitungan uji kesamaan 
dua rata-rata diperoleh thitung = 2,78 
dengan dk = 74 dan taraf kesetarahan 
5%, sehingga ttabel  = 1,992. Maka thitung 
= 2,78 > ttabel  = 1,992. 

PEMBAHASAN 
Penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan metode 
pembelajaran contextual teaching and 

learning terhadap pemahaman konsep 
siswa pada pokok bahasan bangun ruang 
kelas IV SD Negeri 200211 
Padangmatinggi.  

Dikelas eksperimen, guru 
menjelaskan tentang materi kubus dan 
balok. Dimana saat menjelaskan guru 
menggunakan metode contextual teaching 

and learning yang berkenaan dengan 
kubus dan balok. Sebelum diberikan 
metode tersebut, terlebih dahulu diberikan 
tes awal (pretes) untuk mengetahui 
kemampuan awal siswa pada materi 
bangun ruang.  

Setelah kedua kelas memiliki 
kondisi awal yang sama kemudian 
peneliti melakukan pembelajaran di kelas 
eksprimen dengan menggunakan metode 
pembelajaran contextual teaching and 

learning dan kelas kontrol diajarkan 
dengan metode ceramah. Ketika 
melaksanakan metode pembelajaran 
contextual teaching and learning peneliti 
melihat siswa sangat semangat dalam 
belajar. 

 Peneliti menjelaskan bahwa setiap 
siswa mempunyai tanggung jawab yang 
sama dan kesempatan yang sama untuk 
berkontribusi dalam pembelajaran. 
Peneliti menjelaskan bahwa setiap siswa 
harus mengungkapkan atau menjelaskan 
pemikiran yang dimilikinya. Peneliti 
menjelaskan alur dari pembelajaran yang 
akan diterapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
diuraikan pada hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa kedua kelas dimulai 
pada saat kondisi yang seimbang dan 
sama, hal ini terlihat dari uji kesamaan 
rata-rata yang menunjukkan bahwa kedua 
kelas mempunyai rata-rata yang sama. 
Pada hasil perhitungan posttest diperoleh 
bahwa kelas eksperrimen memiliki rata-
rata 75 dan kelas kontrol dengan rata-rata 
66. Sedangkan hipotesis dengan uji-t  
posttest diperoleh thitung = 2,79  > ttabel  = 
1,992. 

Hasil perhitungan di atas 
menunjukkan bahwa menggunakan 
metode pembelajaran contextual teaching 

and learning terhadap pemahaman 
konsep lebih baik daipada tidak 
menggunakan metode tersebut. 

 
IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan diperoleh rata-rata pada kelas 
eksperimen lebih baik dari pada rata-rata kelas 
kontrol. Dimana kelas eksperimen memiliki 
nilai rata-rata 75 dan kelas kontrol dengan 
nilai rata-rata 66, sedangkan hipotesis dengan 
uji-t diperoleh thitung = 2,79  > ttabel = 1,992. 
Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara metode 
pembelajaran contextual teaching and 

learning terhadap pemahaman konsep siswa 
pada pokok bahasan bangun ruang di kelas IV 
SD Negeri 200211 Padangmatinggi, sehingga 
hipotesis tersebut diterima. 
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