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Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan siswa di dalam 

memecahkan permasalahan yang muncul terkait pembelajaran matematika. Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar dari siswa masih belum mampu menghubungkan 

pelajaran yang sudah mereka pelajari dengan kebermanfaatan di masyarakat serta 

bagaimana mengaplikasikan hal tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam 

pembelajaran matematika, hal ini lebih dikenal dengan matematika aplikatif. Salah 

satu penyebab permasalahan dalam matematika aplikatif ini adalah siswa masih 

mengalami kesulitan dengan pembelajaran yang bersifat abstrak, sehingga mereka 

membutuhkan pendekatan yang mengarahkan konsep kepada sesuatu yang lebih 

konkrit dengan harapan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan 

kontekstual atau yang lebih dikenal dengan Contextual Teaching and Learning 

(CTL)merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata 

yang memungkinkan siswa untuk dapat memperluas dan menerapkan pengetahuan 

mereka dalam kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk melihat besarnya peningkatan hasil belajar siswa terkait 

problem solving skill dengan menggunakan pendekatan CTL. Jenis penelitian ini 

adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan Non equivalent control group 

design.Instrumen yang akan digunakan di dalam penelitian ini berupa tes dan angket. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Siswa kelas IV di SDN PB Kelapa Dua 1 

Tangerang dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa 

terkait problem solving skill dengan menggunakan pendekatan CTL. Selain itu, 

adanya respons positif dari siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 

pendekatan CTL. 

Kata kunci: problem solving skill,pendekatan CTL, matematika aplikatif 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang senantiasa hadir disetiap jenjang pendidikan, mulai dari 

jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, oleh karena itu kemampuan berpikir matematika 

penting diberikan kepada siswa semenjak anak masih di Sekolah Dasar. Pembelajaran matematika yang 

berlangsung hendaknya tidak hanya mencakup berbagai penguasaan konsep matematika, melainkan juga 

terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Tidak mengherankan bila berbagai studi menunjukkan 

bahwa siswa pada umumnya dapat melakukan berbagai perhitungan matematik, tetapi kurang 

menunjukkan hasil yang menggembirakan terkait penerapannya dalam kehidupan sehari-hari [1]. Salah 

satu penyebabnya permasalahan ini siswa masih mengalami kesulitan dengan pembelajaran yang bersifat 

abstrak, sehingga siswa sering mengangap matematika sebagai pelajaran yang sulit [2, 3, 4]. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan pendekatan yang mengarahkan konsep kepada sesuatu yang 

lebih konkrit dengan harapan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sanjaya [5] juga 

menyatakan bahwa belajar bukan hanya kegiatan menghafal informasi tetapi juga kegiatan interaksi 

antara individu dan lingkungannya. Dengan kata lain siswa tidak hanya ditekankan pada kemampuan 

menghafal namun juga menalar dan mampu menghubungkannya dalam permasalahan nyata. Dengan 

begitu model pembelajaran tersebut dapat memudahkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran matematika, hal ini lebih dikenal dengan matematika aplikatif.Menurut 

Mahmudi [6], kemampuan matematika aplikatif, seperti mengoleksi, menyajikan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data, serta mengkomunikasikannya sangat perlu untuk dikuasai siswa.  
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Pada setiap proses pembelajaran, guru selalu mengharapkan agar siswa menjadi individu yang 

berwawasan luas serta mampu melihat hubungan pembelajaran dengan aspek-aspek yang ada di 

lingkungannya. Oleh karena menuntut siswa untuk melakukan pemecahan masalah– masalah yang 

disajikan dengan cara menggali informasisebanyak-banyaknya, kemudian di analisis dan dicari solusi dari 

permasalahan yangada. Kemampuan pemecahan masalah (problem solving skill)merupakan kemampuan 

siswa untuk dapat mengaitkan konsep yang ada dan menerapkannya dalam memecahkan suatu masalah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang standar isi menegaskan bahwa 

tujuan ketiga dari pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh [7]. Hampir semua Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar matematika dalam standar isi mengkaitkan dengan pemecahan masalah. Sejalan dengan hal 

tersebut dalam National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) [8] menetapkan lima standar 

kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan 

penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation). Gagné, dkk [9] menyatakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan salah satu tipe keterampilan intelektual yang lebih tinggi derajatnya dan 

lebih kompleks dari tipe keterampilan intelektual lainnya. Kemampuan pemecahan masalah merupakan 

salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa. Siswa dikatakan mampu memecahkan masalah 

matematika jika mereka dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam 

penyelesaian masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah menjadi tolak ukur bagi siswa untuk mampu berkembang dan 

melatih pola pikir. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa poin utama penilaian pada studi internasional 

seperti International Mathematics Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student 

Assessment (PISA) adalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pada tahun 2011 TIMSS 

mendata bahwa tingkat  prestasi siswa Indonesia dalam bidang matematika berturut-turut adalah 43% 

untuk tingkat rendah, 15% untuk tingkat sedang, 2% untuk tingkat tinggi, dan 0% untuk tingkat lanjut [10 

dan 11]. Hasil TIMSS yang rendah tersebut ditimbulkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor 

metode pengajaran yang dilakukan oleh guru yang masih bersifat konvensional. Guru menjadi objek 

utama dan cenderung aktif dalam pembelajaran dibandingkan siswa. Akibatnya siswa menjadi jenuh dan 

malas belajar matematika. Siswa hendaknya diberikan pembelajaran kontekstual yang bersifat nyata dan 

bisa dikaitkan dalam kehidupannya [12]. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan 

persoalan khususnya matematika dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan ini diharapkan 

mampu mendorong siswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapan dalam kesehariannya. Selain itu, siswa juga mampu menerima informasi dan menyimpan 

dalam memori jangka panjang dan tidak mudah dilupakan, sehingga bisa dihayati dan diterapkan dalam 

kebermanfaatan sehari-hari. Banyaknya informasi yang didapat itulah yang membuat siswa menjadi lebih 

aktif dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, sehingga kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa juga dapat meningkat. 

Menurut NCTM [13] beberapa indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematika sebagai 

berikut: (1) mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang 

diperlukan, (2) merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik, (3) menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis dan masalah baru) dalam atau diluar matematika, 

(4) menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal, (5) menggunakan matematika 

secara bermakna. 

Berdasarkan uraian di atas, indikator kemampuan pemecahan masalah matematika yang digunakan 

adalah menerapkan strategi dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah, baik masalah sejenis ataupun 

masalah baru di dalam maupun diluar matematika. Indikator-indikator ini dapat diuji dengan materi KPK 

dan FPB. 

Berdasarkan pembelajaran matematika aplikatif, FPB dan KPK adalah salah satu submateri pelajaran 

matematika yang diajarkan di SD kelas IV pada semester I. Namun masih banyak siswa yang kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, terutama mencari faktor dan kelipatan dari beberapa 

bilangan, sehingga siswa juga mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah dan menemukan 

jawabannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Contextual 

Teaching and Learning untuk meningkatkan Problem Solving Skill Siswa SD”. Batasan masalah pada 

penelitian ini adalah hasil belajar yang akan diukur hanya di lihat dari kemampuan kognitif siswa. 
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Kemampuan kognitif ini didasarkan pada taksonomi bloom revisi yaitu pengetahuan (C1), pemahaman 

(C2), aplikasi (C3), dan analisis (C4). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Apakah besarnya peningkatan hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol pada 

materi KPK dan FPB dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning terhadap Problem Solving 

Skill?, (2) Apakah adarespon positif siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning?. 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui tingkat problem solving 

skill siswa, menumbuhkan respon positif siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kerjasama antara peneliti dan pihak sekolah yang terkait. 

B. Tujuan 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah besarnya peningkatan hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik 

secara signifikan dibandingkan hasil belajar siswa di kelas kontrol pada materi KPK dan FPB dengan 

pendekatanContextual Teaching and Learning terhadap Problem Solving Skill. 

2. Untuk mengetahui respon positif siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis penelitian yang digunakan kuasi 
eksperimen dengan desain yang dipakai adalahnon equivalent control group design. Penelitian ini 
dilakukan di SDN PB Kelapa Dua 1 Kabupaten Tangerang. Adapun populasi di dalam penelitian ini 
adalahsiswa kelas IV, sedangkan untuk sampel diambil dua buah kelas, yaitu kelas IV-1 dan IV-2. 
Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Kelas yang terpilih adalah kelas IV-2 yang 
digunakan sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan CTL, sedangkan sedangkan kelas 
IV-1 digunakan sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Kedua kelas ini dipilih 
berdasarkan kesetaraan kemampuan awal siswa.  

Pola rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                     

                         

 

Keterangan: 
A : pengelompokan sampel secara acak 
O1 : tes awal 
X : perlakuan pada kelas eksperimen 
O2 : tes akhir 

Menurut Sugiyono [14], desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya 
pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

 
A. Desain Penelitian 

Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatanContextual Teaching and 
Learning (CTL) dengan penyajian bahan ajar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau dunia 
nyata siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Dalam hal ini, dipilh dua kelas yang 
memiliki tingkat kemampuan yang hampir sama, dimana guru melakukan tes awal dalam menganalisis 
kemampuan siswa.  

Rancangan penelitian yangdigunakan ialah nonequivalent control group design. Pada tahap awal, siswa 
diberi pre-test sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya siswa diberikan materi sesuai dengan kelas 
masing-masing. Kelas eksperimen menggunakan pendekatan CTL, sedangkan kelas kontrol melakukan 
pembelajaran dengan cara konvensional. Setelah materi selesai disampaikan, siswa diberi post-test. 
Selanjutnya dianalisis kemampuan pemecahan masalah atau problem solving skill siswa berdasarkan 
jawaban yang dituangkan setiap siswa dari soal cerita yang telah diberikan. Sedangkan metode yang 
digunakan dalam menganalisis respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan CTL ialah dengan 
meminta siswa mengisi angket yang diberikan.  

Penelitian ini telah selesai dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 di SDN PB 
Kelapa Dua 1 Kabupaten Tangerang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV-1 dan IV-2 yang masing-
masing berjumlah 18 orang.  
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B.  Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat empat tahap yag dilakukan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 
Pada tahap pertama ini, peneliti terlebih dahulu menetukan judul berdasarkan permasalahan 

yang dihadapi siswa dan menyusun abstrak dengan arahan dari dosen pembimbing. Kemudian, 
menentukan sekolah yang akan dijadikan lokasi penelitian. Selanjutnya mempersiapkan segala 
sesuatu yang digunakan untuk keperluan penelitian, yaitu sebagai berikut: 
a. Perangkat pembelajaran, seperti pembuatan soal, validasi, dan angket. 
b. Instrumen penelitian, seperti perangkat pembelajaran yaitu soal dan angket. 

2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap kedua penelitian ini, dilakukan pengambilan sampel menggunakan teknik puposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya  
proses pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditentukan yaitu menggunakan CTL 
pada materi KPK dan FPB. Setelah melakukan proses pembelajaran, peneliti mengumpulkan data 
mengenai problem solving skill siswa dari hasil post-test yang telah diberikan. Selanjutnya peneliti 
memberikan angket untuk mengetahui respon siswa setelah melakukan pembelajaran menggunakan 
CTL pada materi KPK dan FPB.  

3. Tahap Analisis Data 
Data yang telah di dapat dari hasil pelaksanaan pembelajaran dianalisis dengan menggunakan 

uji parametrik (uji-t). 

4. Tahap Penulisan Laporan 
Penulisan laporan dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah dianalisis. 
 

C.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Analisis data hasil penelitian problem solving skill siswa secara tertulis 

Hasil penilaian komunikasi matematis siswa secara tertulis dalam pembelajaran matematika 
materi KPK dan FPB dengan menggunakan pendekatan CTL dilakukan sebagai berikut: 
a. Kemampuan komunikasi problem solving skill dinilai dengan memberikan soal pre-test dan post-

test yang berjumlah 6 soal dengan skala penilaian maksimum 60, dan 5 poin untuk masing-
masing soal. 

b. Menghitung skor tes kemampuan problem solving skill siswa dari soal pre-test. 
c. Menghitung skor tes kemampuan problem solving skill siswa dari soal post-test. 
d. Mengelompokkan skor rata-rata dari tiap soal dan keseluruhan pre-test. 
e. Mengelompokkan skor rata-rata dari tiap soal dan keseluruhan post-test. 
f. Membandingkan skor rata-rata soal pre-test dan post-test untuk mengetahuiproblem solving skill 

setiap siswa. 
Penelitian ini menggunakan instrumen tes, yaitu tes uraian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Peneliti menghitung analisis data N-gain dengan menggunakan gain 
ternormalisasi yang dikembangkan oleh Meltzer [15], sebagai berikut: 

 

                         
                          

                       
 

TABEL 1. KRITERIA SKOR GAIN TERNORMALISASI 

Skor Gain Interpretasi 
0,70 < g < 1,00 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 

 
2. Analisis data hasil penelitian skala sikap siswa berdasarkan angket yang diberikan 

Hasil penilaian skala sikap pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan CTL 
berdasarkan angket yang diberikan dilakukan sebagai berikut: 
a. Menilai sikap positif siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL berdasarkan 

angket menggunakan skala penilaian Likert.  
b. Menghitung skor dari masing-masing angket yang diisi siswa. 
c. Menghitung skor rata-rata dari setiap angket. 
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d. Mengelompokkan skor rata-rata berdasarkan aspek dan indikator dari setiap kriteriayang telah 
ditentukan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan 

Pretest 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober 2015 didapatkan data pretest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada Tabel 1. 

TABEL 2. REKAPITULASIHASILPRETEST 

No. Kelas n 
Nilai 

Skor Ideal Nilai Minimum Nilai Maksimum Rerata 

1. Eksperimen 18 100 20 45 31.67 

2. Kontrol 18 100 5 40 22.78 

 

 Berdasarkan pada Tabel 1, dapat terlihat bahwa rerata pretest kelas eksperimen adalah 31.67 

sedangkan rerata pretest kelas kontrol adalah 22.78 dengan masing-masing jumlah sampel adalah 18 

siswa. 

 Data pada Tabel 1 tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan software SPSS (Software 

Statiticial Package for Social Science) versi 20.0 untuk menguji kenormalan dan kehomogenitasan data. 

Pertama, peneliti menguji normalitas data pretest terlebih dahulu dengan kriteria pengujian apabila nilai 

Sig. > 0.05 maka terima   , sedangkan apabila nilai Sig. < 0.05 maka tolak    dan terima   . Hipotesis 

yang digunakan adalah    : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan   = Data berasal 

dari populasi yang tidak berdistibusi normal.Berdasarkan hasil  pengolahan data oleh software tersebut, 

diperoleh hasil uji normalitas data pretest kelas eksperimen dan kontrol seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

TABEL 3. HASIL UJI NORMALITAS DATA PRETEST 

` 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest 
Eksperim .197 18 .063 .918 18 .120 

Kontrol .213 18 .031 .851 18 .009 

 

Pada Tabel 2, dapat terlihat bahwa untuk uji normalitas pretest pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol dengan taraf kepercayaan 5% (α = 0,05), nilai Sig. untuk kelas eksperimen yaitu 0.120 > 0,05 

sedangkan nilai Sig. kelas eksperimen yaitu 0.009 < 0,05. Berdasarkan nilai Sig. yang didapat, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa untuk kelas eksperimen terima    yang artinya data pretest pada kelas 

eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelompok kontrol tolak 

  yang artinya data pretest pada kelompok kontrol tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Selanjutnya data diuji kehomogenannya dengan Levene test  untuk mengetahui apakah kedua 

kelas tersebut memiliki variansi yang sama atau tidak. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila 

nilai Sig. < 0.05 maka tolak    sedangkan jika Sig. > 0.05 makatolak    dan terima   . Hipotesis yang 

digunakan pada uji ini adalah    : Variansi kelompok kontrol sama dengan variansi kelompok 

eksperimen atau dapat dikatakan homogen, dan    = Variansi kelompok kontrol tidak sama dengan 

variansi kelompok eksperimen atau dapat dikatakan tidak homogen. Hasil uji homogenitas tersebut dapat 

dilihat seperti pada Tabel 3. 
TABEL4. HASIL UJI HOMOGENITAS PRETEST 

Pretest 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

 Equal variances assumed 16.788 .000 

Equal variances not assumed 
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Dari Tabel 3, terlihat bahwa nilai F = 16.788 (p=0.000) dengan taraf  kepercayaan 5% (α = 0,05). 

Dikarenakan  nilai Sig. p di atas kurang dari 0.05 maka keputusan yang diperoleh adalah tolak    dan 

terima    . Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah data pretest baik untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berasal dari variansi yang tidak homogen.   

 Setelah data diketahui tidak homogen dan juga pada kelas kontrol tidak berdistribusi normal, 

maka dapat diambil keputusan untuk melakukan uji hipotesis komparatif yaitu uji U Mann-Withney. Uji 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki perbedaan signifikan atau tidak. Nilai yang dilihat 

pada uji ini adalah nilai Asymp. Sig. (2-tailed)yang kemudian dibandingkan dengan taraf kepercayaan 5% 

(α = 0.05). Kriteria yang digunakan pada uji ini adalah apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05 maka 

terima    sedangkan apabila sebaliknya maka tolak    dan terima   . Hipotesis yang digunakan adalah 

   : Data memiliki perbedaan yang signifikan, dan    : Data tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Hasil dari uji U Mann- Withney data pretest terlihat pada Tabel 4.   

TABEL 5. HASIL UJI U-MANN WITHNEY DATA PRETEST 

 Pretest 

Mann-Whitney U 109.500 

Wilcoxon W 280.500 

Z -1.681 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .097
b
 

 

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)bernilai 0.093 > 0.05. Oleh karena itu, 

keputusan yang diambil adalah tolak    dan terima     yang artinya data tersebut tidak berbeda 

signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dua kelas ini dimulai dengan tingkat kemampuan 

awal yang sama sehingga penelitian dapat dilanjutkan.  

  

Post Test 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan rekapitulasi data posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol siswa yang ditunjukan pada Tabel 5. 

TABEL 6. REKAPITULASI DATA POSTTEST 

No. Kelas N 
Nilai 

Skor Ideal Nilai Minimum Nilai Maksimum Rerata 

1. Eksperimen 18 100 45 80 63.61 

2. Kontrol 18 100 10 70 46.67 
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Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa rerata posttest pada kelas eksperimen adalah 63.61 sedangkan rerata 

pada kelas kontrol adalah 46.67. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas dan homogenitas pada data 

tersebut. Hasil uji normalitas posttest kedua kelas tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. 

TABEL 7. HASIL UJI NORMALITAS DATA POSTTEST. 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Posttest 
Eksperim .170 18 .184 .905 18 .070 

Kontrol .178 18 .139 .901 18 .061 

 

Berdasarkan Tabel 6, dapat terlihat bahwa untuk uji normalitas data posttest pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol dengan taraf kepercayaan 5% (α = 0,05) nilai Sig. nya untuk kelas eskperimen 

adalah 0.07 > 0,05 sedangkan nilai Sig.  kelas kontrol 0.061 > 0,05. Oleh karena itu, maka diperoleh 

keputusan untuk masing-masing kelas terima    yang artinya data posttest pada kelas eksperimen 

maupun kontrol berdistribusi normal. 

 Selanjutnya data diuji kehomogenitasannya. Hasil uji homogenitas tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

TABEL 8. HASIL UJI HOMOGENITAS DATA POSTTEST 

Posttest 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Equal variances assumed 3.776 .060 

Equal variances not assumed 
  

 

Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa nilai Sig. bernilai 0.06 > 0.05. Keputusan yang diperoleh adalah 

terima   . Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah data posttest baik untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berasal dari variansi yang homogen.   

 Setelah diketahui bahwa data posttest memiliki data yang normal dan homogen, maka dapat 

diambil keputusan untuk uji lanjutan yaitu uji-t Independent 2 Samples. Uji lanjutan ini adalah untuk 

menguji hipotesis apakah data posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda signifikan atau tidak . 

Kriteria pada uji ini adalah apabila nilai Sig. (2-tailed)> 0.05 maka terima   , sedangkan apabila nilainya 

< 0.05 maka tolak    dan terima   . Hipotesis yang digunakan adalah   : Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan, dan    : Terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil uji -t kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

TABEL 9. HASIL UJI –T INDEPENDENT 2 SAMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 menunjukan hasil uji -t dimana nilai Sig. (2-tailed) yang kita lihat adalah pada baris Equal 

variances assumed dikarenakan telah diketahui memiliki variansi yang homogen. Terlihat pada Tabel 8 

bahwa untuk data posttest nilai Sig. (2-tailed) yaitu 0.004 < 0.05. Keputusan yang diambil adalah tolak    

dan terima   . Kesimpulan yang didapatkan pada uji ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

data posttest  kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

 

 
t-test for Equality of Means 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Posttest 
Equal variances assumed 3.059 34 .004 16.94444 

Equal variances not assumed 3.059 28.534 .005 16.94444 
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N-gain 

Setelah mengolah data posttest, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai N-gain. Hasil 

perhitungan N- gain pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol terlihat pada Tabel 9. 

TABEL 10. REKAPITULASI NILAI N-GAIN 

No. Kelas N 
Nilai 

Skor Ideal Nilai Minimum Nilai Makasimum Rerata 

1. Eksperimen 18 100 0.21 0.71 0.47 

2. Kontrol 18 100 0.05 0.58 0.32 

 

Berdasarkan data pada Tabel 9, terlihat bahwa nilai minimun, maksimum, dan rerata N-gain kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan  kelas kontrol. Nilai minimum kelas kontrol adalah  0.05 sedangkan 

di kelas eksperimen adalah 0.021. Nilai maksimum di kelas kontrol adalah 0.58 sedangkan di kelas 

eksperimen adalah 0.71. Nilai rerata N-gain pada kelas kontrol adalah 0.32 sedangkan di kelas 

eksperimen adalah 0.47. 

 Data nilai N-gain  per siswa pada kelas eksperimen dan kontrol ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

GAMBAR 1. DIAGRAM GARIS N-GAIN PER SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 Selanjutnya dilakukan uji normalitas data N-gain. Hasil dari uji tersebut terlihat pada Tabel 10. 

TABEL 11. HASIL UJI NORMALITAS DATA N-GAIN 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ngain 
eksperim .206 18 .043 .904 18 .068 

kontrol .142 18 .200
*
 .929 18 .186 

  

Terlihat pada Tabel 10, bahwa nilai Sig.pada kelas eksperimen dan kontrol adalah 0.068 dan 0.186. 

Kedua nilai tersebut > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki data N-gain  

yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan uji –t  pada data tersebut. Hasil yang didapatkan terlihat pada Tabel 11. 

TABEL 12. HASIL UJI-T INDEPENDENT 2 SAMPLES 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Ngain 
Equal variances assumed .021 .885 -2.522 34 .017 

Equal variances not assumed 
  

-2.522 33.981 .017 

 

Terlihat pada Tabel 11 bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah 0.017 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara data N-gain kelas eksperimen dan kontrol. 
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 Terjadinya peningkatan nilai N-gain pada Tabel 9 menunjukan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa terhadap materi FPB dan KPK. Hasil yang didapat adalah kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan CTL lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran secara konvensional.  

 Untuk menguji hipotesis bahwa pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih baik daripada 

pembelajaran secara konvensional pada materi FPB dan KPK, maka dilakukan uji pihak kanan dengan  

hipotesis    :   =    dan    :   >   .   merupakan rerata nilai N-gainkelas eksperimen sedangkan    

merupakan rerata nilai N-gain kelas kontrol. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila 

        >        maka tolak    dan terima    . Apabila sebaliknya maka terima   . Hasil dari uji pihak 

kanantersebut  terlampir pada Tabel 12. 

TABEL 13. HASIL UJI PIHAK KANAN 

Kelas n rerata       gabungan                  

Eksperimen 18 0.47 0.0301 
0.0310 2.522 0.063 

Kontrol 18 0.32 0.0317 

 

Pada Tabel 12 terlihat bahwa         >        sehingga tolak   dan terima    sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih baik daripada pembelajaran secara konvensional pada 

materi FPB dan KPK. 
Secara keseluruhan penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL pada materi FPB dan 

KPK berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran karena selain dapat membantu siswa lebih 
mengerti manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan CTL efektif diterapkan pada materi FPB dan KPK kelas IV di 
SDN PB Kelapa Dua 1 Kabupaten Tangerang. 

B. Skala Sikap 

Penelitian ini mengungkapkan respon positif siswa terhadap pelajaran matematika, pembelajaran 

matematika dengan pendekatan CTL, dan respon terhadap soal-soal problem solving skill. Semua 

pernyataan yang diberikan mengacu pada kesukaan siswa terhadap pelajaran matematika, kesungguhan 

dalam mengikuti pembelajaran matematika, manfaat matematika, kesukaan pembelajaran matematika 

dengan pendekatan CTL dan apresiasi terhadap soal-soal yang mengukur problem solving skill siswa. 

Respon siswa dianalisis dengan cara membandingkan skor skala sikap dan skor skala normal. Skor 

skala normal diperoleh dari: 
                               

              
 

Dimana bobot pertanyaan yaitu 4, 3, 2, dan 1. Jika pertanyaan positif, 4 untuk sangat setuju (SS), 3 untuk 

setuju (S), 2 untuk tidak setuju (TS), dan 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Pada pertanyaan negatif 

diberi skor 4 untuk sangat tidak setuju (STS), 3 untuk tidak setuju (TS), 2 untuk setuju (S), dan 1 untuk 

sangat setuju (SS). Dengan demikian nilai tengah dari 4, 3, 2, dan 1 adalah 2,5. Persentase skala normal 

diperoleh sebesar 
       

   
            

Persentase skor skala sikap didapat dengan menghitung rata-rata total skor setiap siswa dan dikalikan 

100%, sehingga diperoleh sebesar 80,26%. Selisih yang diperoleh dari skala normal dan rata-rata skor 

skala sikap sebesar 17,76%. 
Selisih tersebut menunjukkan bahwa adanya respon positif dari siswa pada pembelajaran matematika 

dengan pendekatan CTL, soal-soal problem solving skill, dan kesukaan siswa terhadap pembelajaran yang 
dilakukan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan hasil yang telah dikemukakan di atas, dapat 
diambil beberapa simpulan yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, kemampuan awal, dan 
peningkatan problem solving skill siswa. Simpulan-simpulan tersebut sebagai berikut: 
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1. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap hasil belajar siswa di kelas eksperimen dengan 
menggunakan pendekatan CTL dibandingkan dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol dengan 
metode pembelajaran konvensional pada materi KPK dan FPB. 

2. Setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan pendekatan CTL, siswa menunjukkan respon positif 
selama proses pembelajaran berlangsung dan terhadap soal-soal problem solving skill yang diberikan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang dapat 

peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTLdapat digunakan untuk meningkatkan problem 

solving skill siswa pada materi-materi lainnya selain KPK dan FPB, seperti penjumlahan dan 

pengurangan pecahan, dll. 

2. Bagi pendidik, diharapkan menerapkan pola pembelajaran yang mampu mengaitkan permasalahan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

3. Bagi khalayak peminat dunia pendidikan, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan 

tentangproblem solving skill siswa khususnya dalam pembelajaran matematika. 
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