ABSTRAK
RIZKI NURJEHAN, NIM. 1102111006, “Penerapan Pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Matematika Siswa di Kelas V SD No 056635 Langkat Tahun Ajaran 20132014” Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 2014.
Penelitian yang dilakukan di SD No 056635 Langkat dengan tujuan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika dengan materi pokok
mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dengan menerapkan pendekatan
Contextual Teaching and Learning di kelas V SD No 056635 Langkat Tahun
Ajaran 2013/2014. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD No
056635 Langkat tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 1 kelas atau 45 orang yang
terdiri dari 27 siswa perempuan dan 18 orang siswa laki-laki. Instrumen yang
digunakan adalah tes hasil belajar dan format lembar observasi kegiatan
pelaksanaan pembelajaran dan afektif, psikomotor siswa selama pembelajaran.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan
analisis data kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Contextual
Teaching and Learning yang dirancang atau didesain dengan baik dan terencana
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai terbukti dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada pelajaran matematika materi pokok mengubah pecahan biasa ke
bentuk persen di kelas V SD No 056635 Langkat Tahun Ajaran 2013/2014. Ratarata tingkat pengetahuan awal siswa pada materi mengubah pecahan biasa ke
bentuk persen sebelum diberikan tindakan siklus (prasiklus) sebesar 27,26 dengan
ketuntasan 6,6%. Setelah tindakan siklus I, diperoleh rata-rata hasil belajar atau
tingkat penguasaan siswa sebesar 51,6 dengan persentase ketuntasan 35,6%.
Setelah tindakan siklus II, diperoleh rata-rata hasil belajar atau tingkat penguasaan
siswa sebesar 74,4 atau terjadi peningkatan dengan rata-rata 86,7 dibandingkan
siklus I, dengan persentase ketuntasan 86,7% atau terjadi peningkatan 86,7%
dibandingkan siklus I. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini diharapkan
kepada guru untuk menerapkan pendekatan Contextual teaching and Learning
dalam proses pembelajaran matematika agar siswa mudah memahami materi yang
disampaikan dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
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