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Abstrak—Pendekatan CTL adalah suatu proses pembelajaran yang menggunakan 

masalah nyata sebagai titik awal, sehingga siswa belajar menggunakan kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Menghadapi suatu masalah 

memerlukan suatu ketahanan atau daya juang yang dikonseptualisasikan sebagai 

“adversity quotient (AQ)”. AQ sebagai prediktor keberhasilan, sangat berguna dalam 

memungkinkan siswa untuk menentukan bagaimana mengelola dan menghadapi 

kesulitan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

prestasi belajar dan AQ pada siswa kelas VIII-B SMP N 2 Depok Yogyakarta dengan 

menggunakan pendekatan CTL. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan model spiralling cyclus Hopkin. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 

VIII-B SMP N 2 Depok Yogyakarta yang berjumlah 31 siswa. Instrumen yang 

digunakan adalah lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, lembar tes prestasi 

belajar matematika, lembar angket AQ. Kriteria keberhasilan tindakan adalah: (1) 

adanya peningkatan rata-rata prestasi belajar matematika siswa dari 59,35 menjadi ≥ 

75; (2) adanya peningkatan rata-rata AQ siswa dari kriteria sedang menjadi kriteria 

tinggi; (3) adanya peningkatan  keterlaksanaan CTL dri 62,5% menjadi 85%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan CTL dapat meningkatkan prestasi belajar matematika dan AQ siswa 

dalam 2 siklus. 

Kata kunci: Prestasi Belajar Matematika, Adversity Quotient), Contextual Teaching 

and Learning 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan. Secara global, pendidikan merupakan salah 
satu alat bagi kesuksesan manusia di era globalisasi dan perkembangan IPTEK yang semakin kompetetif 
saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendidikan maka perlu adanya pendidikan sekolah yang 
lebih kondusif  baik dari segi lingkungan maupun pembelajaran. Adapun pembelajaran di sekolah memiliki 
keberagaman, akan tetapi perlu adanya pembelajaran yang mengajarkan siswa agar dapat menggunakan 
pemikiran yang logis dan nyata. Contohnya pada pelajaran matematika. 

Dalam buku matematika kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013, secara khusus disebutkan bahwa 
kompetensi pengetahuan bukan hanya sampai memahami secara konseptual tetapi sampai ke penerapan 
melalui pengetahuan prosedural dalam pemecahan masalah matematika. Pembahasan materi selalu 
didahului dengan pengetahuan konkret yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi 
jembatan untuk menuju matematika abstrak melalui pemanfaatan simbol-simbol matematika yang sesuai 
permodelan. Setelah memperoleh ranah abstrak, metode-metode digunakan lagi untuk menyelesaikan 
masalah pada ranah konkret. 

Dengan memperoleh pengetahuan tersebut diharapkan agar guru pendidikan matematika dapat 
memahami adanya hubungan matematika dengan berbagai ilmu lain atau kehidupan. Sebagai tindak 
lanjutnya sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh 
penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, kehidupan 
kerja, atau kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, 
sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah.  

Untuk mencapai suatu kesuksesan tidaklah mudah, akan banyak kesulitan atau kegagalan yang 
dilewati. Tidak semua siswa mampu melewati kesulitan dan tantangan dalam proses belajar yang berakibat 
mempengaruhi prestasi belajar yang dicapainya. Dibutuhkan suatu daya juang pada diri siswa agar dapat 
meraih hasil yang maksimal. Ketangguhan dan daya juang inilah yang dikonseptualisasikan sebagai 
kecerdasan ketegaran atau daya juang atau disebut juga Adversity Quotient (AQ) [7]. Istilah adversity dalam 
kajian psikologi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola kesulitan yang dihadapi 
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setiap hari. Orang yang bisa menghadapi masalah dapat merespon dan menangani segala sesuatu dari 
masalah sehari-hari [1]. Devakumar berpendapat bahwa AQ adalahilmu ketahanan manusia. Kemampuan 
untu beradaptasi dengan baik terhadap kesulitan yang dihadapi karena AQ memanfaatkan kemampuan 
alami untuk belajar dan berubah. Orang yang menerapkan AQ dengan maksimal dalam menghadapi 
kesulitan baik besar maupun kecil, mereka tidak hanya belajar dar masalah tersebut, tetapi juga terampil 
dalam menghadapinya [2]. 

Dalam proses belajar mengajar, siswa dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan, kesulitan 
dan hambatan yang sewaktu-waktu muncul maka AQ dinilai penting untuk dimiliki. AQ sebagai 
kecerdasan seseorang dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan membantu siswa meningkatkan 
potensi diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, AQ dinilai lebih mampu melihat 
dari sisi positif, lebih berani mengambil resiko, sehingga tuntutan dan harapan dijadikan sebagai dukungan 
dan keberadaan di kelas merupakan peluang untuk memberikan hasil prestasi belajar. AQ  juga dibutuhkan 
untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, karena seseorang yang memiliki AQ yang tinggi bisa sukses 
meskipun banyak hambatan menghadang mereka tidak langsung menyerah dan tidak membiarkan 
kesulitan menghancurkan impian dan cita-citanya. Siswa yang mempunyai AQ tinggi akan terus meraih 
prestasi yang setinggi-tingginya. 

Berdasarkan penyebaran angket AQ yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas VIII-B SMP 2 Depok 
Yogyakarta diperoleh tingkat AQ awal 12,9% kriteria sangat tinggi; 32,3% kriteria tinggi dan 48,39% 
kriteria sedang; dan 6,45% kriteria rendah. Rata-rata AQ pada kondisi awal diperoleh 99,74 dengan kriteria 
sedang. Rata-rata prestasi belajar siswa (kompetensi inti pengetahuan % keterampilan) diperoleh sebesar 
59,35. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siwi, guru matematika SMP 2 Depok Yogyakarta, peneliti 
menyimpulkan penyebab belum maksimalnya AQ siswa di SMP 2 Depok Yogyakarta, khususnya kelas 
VIII-B adalah pendekatanl dan cara mengajar guru matematika belum efektif dan siswa belum diajak 
berinteraksi secara langsung dalam pembelajaran. Suasana dalam proses belajar mengajar menjadi peran 
penting dalam usaha menyampaikan materi agar bisa diterima dengan baik oleh siswa. Jika seorang guru 
tidak bijaksana dalam memilih pendekatan yang tepat, maka siswa tidak dapat merasakan suasana belajar 
yang nyaman dan kondusif dalam menerima materi. Oleh karena itu dibutuhkan kebiksanaan guru dalam 
memilih pendekatan yang tepat agar mendapatkan suasana yang nyaman untuk siswa agar AQ siswa dapat 
meningkat dan akan berpengaruh pada kualitas dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 

Persoalannya sekarang adalah bagaimana cara yang dapat digunakan menyampaikan berbagai konsep 
matematika, agar konsep tersebut bermakna bagi siswa, sehingga siswa dapat menggunakan dan mengingat 
konsep tersebut lebih lama. Dengan mengingat konsep lebih lama akan memberikan kontribusi yang besar 
terhadap prestasi hasil belajar siswa. Walaupun sampai saat ini kebanyakan dari siswa tidak mau bertanya 
dalam setiap proses pembelajaran, namun juga ada dijumpai siswa yang bertanya-tanya tentang alasan dari 
sesuatu, arti dari sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari. Hal ini menjadi tantangan bagi 
peneliti khususnya dan bagi guru matematika pada umumnya bagaimana dapat membuka wawasan 
berpikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep 
matematika dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata. 

Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Guru 
mengajar di satu pihak dan di pihak lain siswa belajar, keduanya menunjukkan aktivitas yang seimbang 
hanya berbeda perannya. Peran guru dalam pembelajaran bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada 
siswa, tetapi pembelajaran matematika yang direncanakan guru harus memberikan peran lebih banyak 
kepada siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimilikinya dalam rangka menemukan 
pengetahuan yang baru. “Instruction is the process you use to provide students with the conditions that 
help them achieve the learning targets” [6].  Pembelajaran adalah proses yang digunakan untuk 
mengarahkan siswa dengan kondisi yang membantu mereka mencapai tujuan belajar, maka dari itu 
dibutuhkan suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Belajar bersifat incremental (inkremental/bertahap), 
bukan insighthful (langsung ke pengertian). Dengan diberikannya contoh-contoh dan langkah-langkah 
yang sistematis diharapkan pencapaian belajar akan meningkat daripada langsung diberikan pengertian 
mendalam untuk menyelesaikan suatu  masalah [4]. 

Kegiatan hendaknya perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) 
mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) 
bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang 
beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, 
efektif, efisien, dan bermakna [3]. 
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Dengan melihat permasalahan di atas, alternatif melalui pemulihan pendekatan yang lebih menekankan 
pada prestasi dan AQ siswa dapat dilakukan pembelajaran dengan menggunakan  pendekatan yang 
berorientasi pada siswa, salah satunya adalah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 
Pendekatan CTL merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam aktivitas penting 
yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka 
hadapi (Johnson, 2002: 3). Diharapkan cara tersebut dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam 
menghargai matematika. Dengan tumbuhnya sikap positif terhadap matematika tersebut, dalam diri siswa 
akan tumbuh AQ siswa. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika di 
kelas VIII-B SMP 2 Depok Yogyakarta melalui pendekatan CTL dalam meningkatkan prestasi belajar dan 
AQ siswa?, 2) bagaimana peningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII-B SMP 2 Depok 
Yogyakarta melalui pendekatan CTL?, dan 3) bagaimana peningkatan AQ siswa kelas VIII-B SMP 2 
Depok Yogyakarta melalui pendekatan CTL?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) 
pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas VIII-B SMP 2 Depok Yogyakarta melalui pendekatan CTL 
dalam meningkatkan prestasi belajar dan AQ siswa, 2) peningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas 
VIII-B SMP 2 Depok Yogyakarta melalui pendekatan CTL, dan 3) peningkatan AQ siswa kelas VIII-B 
SMP 2 Depok Yogyakarta melalui pendekatan CTL. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 1) membantu dan mempermudah siswa-siswi kelas VIII-B SMP 2 
Depok Yogyakarta dalam memahami suatu konsep matematika sehingga meningkatkan prestasi belajar dan 
AQ siswa; 2) membantu guru dalam memilih dan menentukan alternative pendekatan pembelajaran apa 
yang sebaiknya digunakan dalam proses pembelajaran agar sasaran pencapaian penanaman konsep 
matematika benar-benar tepat dan efektif; 3) membantu guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran 
yang sesuai sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar dan AQ  siswa dalam pembelajaran matematika; 
4) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya, serta dapat menambah 
khazanah keilmuan dalam pendidikan khusunya pendidikan matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif dan 
partisipatif. Kolaboratif artinya peneliti berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru matematika kelas VIII 
SMPN 2 Depok Yogyakarta. Sedangkan partisipatif  artinya peneliti dibantu dengan dua teman sejawat 
yang terlibat secara langsung dengan penelitian. Tindakan penelitian ini menggunakan model siklus 
pelaksanaan tindakan yang oleh Hopkins (Muslich, 2009:150) yang mengembangkan model sederhana 
siklus proses penelitian tindakan yaitu empat tahap berikut: 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan 
tindakan, 3) observasi,   4) refleksi, dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 
tercapai  (kriteria keberhasilan). 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B SMP 2 Depok Yogyakarta tahun pelajaran 2014/2015 
yang berjumlah 31 siswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) 
lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran, lembar ini berisi catatan yang menggambarkan 
aktivitas yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, baik aktivitas guru maupun aktivitas 
siswa; 2) lembar tes, digunakan untuk mengukur ketercapaian prestasi belajar siswa; 3) lembar angket,  
menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana AQ siswa.  

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) adanya peningkatan aktivitas guru 
pada  pembelajaran matematika dengan CTL dari kondisi awal 68,75% ditargetkan menjadi 85%; 2) 
adanya peningkatan aktivitas siswa pada  pembelajaran matematika dengan CTL dari kondisi awal 62,5% 
ditargetkan menjadi 85%; 3) adanya peningkatan rata-rata AQ siswa dari kriteria sedang menjadi  tinggi, 
lebih detailnya yaitu untuk kriteria sangat tinggi mengalami peningkatan dari  12,9% menjadi 16,1%,  
kriteria tinggi dari 32,2% menjadi 71,0 %, kriteria sedang dari 48,4% menjadi 12,9%, dan kriteria rendah 
dari 6,5%  menjadi 0%; 4) adanya peningkatan rata-rata prestasi belajar siswa dari 59,35 menjadi   75. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif dan 
didukung dengan analisis data secara kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi analisis hasil pengamatan keterlaksanaan proses pembelajaran, analisis hasil angket, serta analisis 
hasil tes. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi awal. Observasi ini diperlukan sebagai 
pengamatan keadaan bahwa penelitian yang akan dilakukan tersebut kondusif dan dapat dilakukan 
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penelitian terhadap siswa kelas VIII B SMP N 2 Depok. Selain itu, observasi pra penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran matematika yang biasa dilakukan di kelas VIII-B 
oleh guru dan mengetahui kondisi awal AQ siswa serta prestasi belajar siswa kelas VIII-B sebelum 
dilakukan tindakan sehingga dapat dijadikan bahan analisis awal untuk menentukan langkah-langkah 
tindakan pada saat penelitian. Deskripsi umum mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas 
VIII-B SMP N 2 Depok adalah masih didominasi oleh peran guru. Pembelajaran matematika masih 
menggunakan pembelajaran langsung yang berfokus pada pengembangan ranah kognitif dimana siswa 
mendengarkan, mencatat, kemudian menyelesaikan  tugas yang diberikan oleh guru. Ada kalanya sesekali 
guru meminta siswa untuk belajar secara berkelompok, melakukan kegiatan diskusi. Pembelajaran 
matematika inovatif dengan menerapkan pendekatan maupun model pembelajaran yang  diamanatkan oleh 
kurikulum 2013 belum dilaksanakan oleh guru matematika di SMP 2 Depok.  

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tahap perancanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada 
tahap perencanaan, menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan pada saat pembelajaran meliputi: 
penentuan materi yang akan diajarkan, menyusun  RPP, menyusun instrumen, mempersiapkan alat/media 
pembelajaran yang akan digunakan, menetapkan jadwal pelaksanaan, dan pembentukan kelompok belajar 
secara heterogen. Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti beserta guru melakukan kegiatan pembelajaran 
di kelas dengan menggunakan pendekatan CTL sesuai dengan RPP. Selama pelaksanaan pembelajaran 
peneliti akan melakukan observasi terhadap jalannya pembelajaran, setelah proses tersebut selesai peneliti 
dan guru mata pelajaran matematika akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 
berlangsung, hasil refleksi akan dipakai untuk memperbaiki dan menyusun perangkat pembelajaran untuk 
siklus berikutnya. Pembelajaran dalam penelitian ini berlangsung dalam siklus-siklus yang saling 
berkaitan. Pada tahap selanjutnya yaitu observasi, para observer mencatat semua aktivitas yang dilakukan 
oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran, yaitu mulai kegiatan awal hingga kegiatan akhir. 
Observasi dilakukan dengan instrumen observasi.  

Tahap selanjutnya adalah refleksi, Melalui kegiatan refleksi peneliti dapat mengetahui kekurangan-
kekurangan yang terjadi selama satu siklus. Guru bersama peneliti melakukan analisis dan refleksi terhadap 
faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya pencapaian yang diinginkan, rendahnya aktivitas siswa 
maupun aktivitas guru dalam pembelajaran dan disepakati adanya beberapa kelemahan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran CTL di kelas khususnya materi ajar teorema pythagoras, yaitu: 

1. Guru belum dapat mengorganisasikan waktu dengan baik. Hal itu terlihat dari bertambahnya waktu 
yang dibutuhkan untuk kegiatan inti. Akibatnya kegiatan tanya jawab antara siswa/guru serta kegiatan 
merangkum materi yang sedianya dilaksanakan pada 10 menit terakhir, dilaksanakan dengan 
mengambil jam pulang. 

2. Pada saat pembagian kelompok. Guru belum dapat mengorganisasikan siswa  dengan baik sehingga 
suasana kelas menjadi gaduh dan pembagian kelompok tidak dapat berjalan lancar. 

3. Guru kurang mengorganisasikan siswa untuk belajar pada setiap kelompok, dalam hal ini 
mengarahkan siswa untuk menelaah LKS. 

4. Pada saat guru memanggil salah satu kelompok dan meminta siswa maju ke depan untuk 
mempresetasikan hasil kerjanya, ada beberapa siswa yang menolak untuk mewakili kelompoknya dan 
guru menuruti keinginan siswa tersebut. 

Berdasarkan beberapa kekurangan di siklus I, setelah dilakukan diskusi antara observer dan guru mata 
pelajaran matematika sebagai pelaksana tindakan, diperoleh rekomendasi rencana perbaikan untuk 
pembelajaran pada siklus II sebagai berikut: 

1. Selama pembelajaran berlangsung, guru harus dapat mengorganisasikan waktu dengan baik. Peneliti 
dapat berkolaborasi dengan guru dalam mengatur waktu pembelajaran dengan peneliti memegang stop 
watch dan memberikan isyarat kepada guru jika waktunya setiap tahapan pembelajaran CTL telah 
selesai.  

2. Guru hendaknya mengorganisasikan dan memberikan motivasi kepada siswa dalam setiap kelompok 
untuk selalu belajar, membaca buku teks atau LKS dan selalu mendiskusikan masalah-masalah 
sehubungan dengan materi pembelajaran. 

3. Guru harus lebih mengefektifkan pemantauan terhadap kegiatan kelompok dan pembimbingan intensif 
dan merata kepada semua kelompok.  

4. Guru harus dapat memotivasi siswa dengan memberikan nilai kepada kelompok yang kinerjanya 
bagus, agar setiap kelompok berlomba untuk menjadi yang terbaik. 

5. Guru harus dapat bersikap lebih tegas terhadap semua siswa selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung.  

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi tersebut di atas, guru melakukan perbaikan-perbaikan dalam 
mengajarkan materi ajar yang ke 2 umumnya sesuai dengan pendekatan CTL untuk diterapkan pada siklus 
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2 serta memperbaharui cara menyampaikan materi pembelajaran dengan selalu melibatkan siswa dalam 
pembelajaran, sehingga diharapkan dengan pembelajaran tersebut akan merangsang dan membangkitkan 
AQ siswa dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah khususnya pada siswa kelas VIII B SMP 
Negeri 2 Depok. 

Siklus kedua juga terdiri atas tahap perancanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Proses 
pelaksanaan siklus kedua disesuaikan dengan hasil refleksi siklus pertama. Pada tahap refleksi siklus kedua 
diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pada siklus kedua siswa lebih percaya diri dan termotivasi dalam pembelajaran. 
2. Selama kegiatan pembelajaran siswa tampak aktif, komunikatif karena tiap siswa telah memahami dan 

mengerti tugas masing-masing. 
3. Siswa yang duduk di barisan paling belakang tidak lagi mengobrol dan gaduh, mereka  

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. 
4. Saat pembagian peran, siswa mau menerima peran yang diberikan kepadanya tanpa harus menolak dan 

mereka memerankan peran yang berbeda pada setiap pertemuan. 
5. Siswa sudah mulai terbiasa dan dapat beradaptasi terhadap penerapan CTL di kelas. Siswa aktif 

berdiskusi dengan kelompoknya. Sebagian besar kelompok mampu menjawab pertanyaan berpikir 
kritis yang mengarah kepada proses penemuan dengan tingkat pembimbingan guru yang semakin 
berkurang dari tiap pertemuan.  

6. Siswa tak lagi malu dan takut untuk menyampaikan hasil diskusi atau mengemukakan pendapat 
maupun bertanya.  

7. Guru sebagai pelaksana pembelajaran dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran sesuai dengan RPP. 

Berikut disajikan hasil penelitian pada Tabel 1 di bawah ini. 

TABEL 1. MODEL PENENTUAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PADA 

PENELITIAN TINDAKAN 

Variabel Interval Kriteria 
Kondisi 

Awal 
Target 

Akhir 

Siklus 1 

Akhir 

Siklus 2 

AQ 

120 < X Sangat Tinggi 12,90% 16,10% 12,90% 19,35% 

100 < X ≤ 120 Tinggi 32,26% 71,97% 64,52% 70,97% 

80 < X ≤ 100 Sedang  48,39% 12,90% 16,13% 9,65% 

60 < X ≤ 80 Rendah 6,45% 0,00% 6,45% 0,00% 

         X ≤  60 Sangat Rendah 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rata-rata   99,74 Tinggi 106,51 110,90 

Prestasi Belajar 
yang tuntas ≥ 75 % KKM tercapai   75,00% 64,52% 83,87% 

Rata-rata   59,35 75,00 73,38 80,97 

Pendekatan CTL terlaksana ≥ 85 % Pemb Berhasil 62,50% 85,00% 66,67% 85,42% 

 

B. Pembahasan  

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus.  Siklus pertama dan siklus kedua masing-masing 

terdiri dari tiga kali pertemuan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian. Kuantitas pertemuan 

dalam setiap siklus didasarkan pada kepadatan materi yang dibahas. 

1. Penerapan Pendekatan CTL 

CTL merupakan suatu pendekatan yang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah baik masalah nyata, maupun masalah simulasi. CTL merupakan pembelajaran 

yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Ciri pembelajaran CTL, yaitu mengaitkan topik atau 

konsep yang dipelajari dengan konteks nyata sehari-hari dan perkembangan psikologis siswa. Apabila 

dikaitkan dengan konteks hobi dan kebutuhannya, siswa akan mudah tertarik untuk memperhatikan 

konsep yang sedang dipelajari. Akibatnya dengan konteks kehidupan sehari-hari dan perkembangan 
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psikologisnya siswa akan lebih mudah memahami, dengan demikian siswa akan memahami makna 

yang dipelajari bagi dirinya sehingga akan menumbuhkan daya juang belajarnya. 

Pendekatan pembelajaran ini cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran matematika 

dalam meningkatkan AQ siswa  kelas  VIII-B SMP  2 Depok. Pada tahap awal guru membentuk 

kelompok kecil beranggotakan 4-5 siswa, kelompok dipilih berdasarkan perbedaan individual dalam 

kemampuan belajar yang terbukti dari prestasi belajar siswa ada yang tinggi, sedang, dan ada yang 

rendah. Kelompok dibentuk secara heterogen. 

Berikut grafik pengamatan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Persentase Aktivitas Guru dan Siswa 

 

 

 

Lembar observasi kegiatan guru dan siswa terdiri dari masing-masing 16 pengamatan. Pada 

pertemuan pertama siklus 1, guru sebagai pelaksana pembelajaran ada beberapa kegiatan yang 

terlewati. Hal ini dikarenakan penggunaan CTL dalam pembelajaran matematika belum terbiasa bagi 

guru dimana sebelumnya belum pernah melakukan pengajaran dan pembelajaran dengan urutan-

urutan CTL sebagaimana telah tertuang dalam RPP dan lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran.  

Selain dari faktor CTL, siswa pun juga turut mempengaruhi. Waktu yang tersedia menjadi tidak 

maksimal karena lamanya pembagian kelompok dan lamanya aktivitas diskusi dalam menjawab 

pertanyaan berpikir kritis untuk menemukan sesuatu. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang 

demikian merupakan hal baru bagi siswa yang selalu terbiasa dengan pembelajaran langsung dimana 

semua informasi ditransfer oleh guru. Demikian pula ketika guru menunjuk siswa secara acak untuk 

tampil presentasi atau bertanya. Siswa tidak mau langsung menjalankan instruksi. Mereka masih 

merasa takut dan malu sehingga peneliti harus memberikan dorongan dan penguatan agar mereka 

berani melakukannya.  

Secara keseluruhan setiap pertemuan di setiap siklus telah berjalan hampir sesuai dengan pedoman 

yang ada pada RPP dan panduan observasi keterlaksanaan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Akhirnya, berdasarkan hasil observasi lembar keterlaksanaan pembelajaran, keterlaksanaan CTL 

mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. 

2. AQ Siswa dengan Menggunakan CTL 

AQ siswa dari siklus 1 ke siklus 2 secara umum mengalami peningkatan dan telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan setelah dilakukan perbaikan pada penerapan CTL dalam 

pembelajaran matematika dari siklus 1 ke siklus 2. Rata-rata hasil angket AQ siswa meningkat dari 

106,5 (tinggi) pada siklus 1 menjadi 110,9 (tinggi) pada siklus 2. Persentase siswa yang mencapai AQ 

kriteria sangat tinggi pun mengalami peningkatan dari 12,9% menjadi 19,4%. Dan persentase AQ 

siswa kriteria tinggi juga mengalami peningkatan dari 64,5% menjadi 71,0%. Seperti terlihat ada 

grafik 4.10 dibawah ini: 
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GRAFIK 2. PRESENTASE AQ SISWA  

3. Prestasi Belajar Matematika  dengan Menggunakan CTL 

Prestasi belajar siswa berdasarkan hasil tes dari siklus pertama ke siklus kedua secara umum 

mengalami peningkatan dan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan setelah 

dilakukan perbaikan pada penerapan CTL dalam pembelajaran matematika dari siklus 1 ke siklus 2. 

Rata-rata hasil tes siswa meningkat dari 73,38 menjadi 80,97. Persentase siswa yang mencapai KKM 

pun mengalami peningkatan dari 74,19% menjadi 93,54%. Hal ini menunjukan bahwa penerapan CTL 

dalam pembelajaran matematika ternyata juga dapat meningkatkan kompetensi inti pengetahuan dan 

keterampilan matematis siswa. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa AQ dan prestasi belajar siswa kelas VIII-B 

SMP 2 Depok tahun ajaran 2014/2015 dalam pembelajaran matematika dengan  CTL mengalami 

peningkatan dan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Keterlaksanaan CTL dalam pembelajaran matematika mengalami peningkatan dari siklus ke siklus 

dan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 85%. Kondisi awal yang 

hanya 62,50%, mengalami peningkatan pada akhir siklus pertama menjadi 66,67%. Pada akhir siklus 

kedua kembali mengalami peningkatan menjadi 85,42%. 

2. Setelah diterapkan CTL yang meliputi komponen, kontruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata, terjadi peningkatan prestasi belajar dan AQ siswa. 

Rata-rata hasil angket AQ siswa meningkat dari kondisi awal 99,74(sedang) menjadi 106,51 (tinggi) 

pada akhir siklus pertama. Kemudian pada akhir siklus kedua kembali meningkat menjadi menjadi 

110,90 (tinggi). Persentase siswa yang mencapai AQ tinggi pun mengalami peningkatan dari  kondisi 

awal 32,26% menjadi 64,52% pada akhir siklus pertama. Kemudian meningkat menjadi 70,97% pada 

akhir siklus kedua. Demikian pula dengan prestasi belajar siswa. Rata-rata hasil posttest pada akhir 

siklus pertama adalah 65% dengan persentase siswa yang mencapai KKM adalah 64,52%  dan pada 

akhir siklus kedua rata-rata menjadi 80,97 dengan presentase siswa yang tuntas adalah 83,87%.  
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