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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IX MTSN 

TURIKALE PADA BAHASAN BANGUN RUANG MELALUI PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL  

 

Oleh: Nurbaeti 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan hasil belajar 

peserta didik kelas IX A MTsN Turikale tahun pelajaran 2014/2015 dalam materi 

pokok tabung, kerucut dan bola melalui implementasi pendekatan kontekstual.Pada 

hakekatnya matematika muncul dari kehidupan nyata sehari-hari, oleh karena itu 

proses pembelajaran matematika harus dapat menghubungkan antara ide abstrak 

matematika dengan suatu situasi nyata yang pernah dialami peserta didik ataupun 

yang dapat dipikirkan peserta didik, maka dalam setiap pembelajaran diharapkan 

menggunakan pendekatan kontekstual yang akrap dengan kehidupan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil pengamatan terhadap keaktifan 

peserta didik selama proses pembelajaran dan pemberian soal tes pada akhir siklus 

serta hasil refleksi siswa pada akhir pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran diambil dari lembar pengamatan terhadap guru. Hasil penelitian pada 

siklus 1 menunjukkan bahwa prosentase ketuntasan belajar peserta didik adalah 68,18 

% sehingga kelas belum tuntas belajar dan prosentase keaktifan peserta didikadalah 

69,17 %, sedangkan hasil penelitian pada siklus 2 menunjukkan bahwa persentase 

ketuntasan belajar peserta didik adalah 90,83 %, dan persentase keaktifan peserta 

didik adalah 86,36 %, pencapaian ketuntasan kelas berada pada kategori tuntas.  

 

Kata kunci: meningkatkan hasil belajar; Tabung; Kerucut; Bola; 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kita harus kembali pada 

pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih baik jika lingkungan diciptakan 

secara alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika anak mengalami apa 

yang dipelajarinya, bukan 

mengetahuinya. Pembelajaran yang 

berorientasi pada penguasaan materi 

terbukti berhasil dalam kompetensi 

mengingat jangka pendek, tetapi gagal 

dalam membekali anak dalam 

memecahkan persoalan dalam 

kehidupan jangka panjang. 

Allah telah menciptakan 

manusia di alam jagat raya beserta 

isinya ini demikian sempurnah. 

Manusia sebagai ciptaan Nya yang 

dikaruniai kemampuan berpikir, yang 

diwajibkan untuk memelihara, 

mempelajari, dan menyelidiki 

maknanya untuk digunakan bagi 

keuntungan umat manusia. Salah satu 

wujud nyata untuk itu adalah 

mempelajari geometri. Geometri dan 

pengukuran adalah salah satu aspek 

dalam mata pelajaran matematika pada 

satuan pendidikan SMP/MTs 

berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi. Pelajaran geometri di 

sekolah diarahkan sebagai pembekalan 

para peserta didik untuk memecahkan 

misteri alam ciptaan Nya dalam rangka 

mensejahterakan umat manusia. Oleh 

karena itu diharapkan menggunakan 

pendekatan kontekstual yang akrap 

dengan kehidupan nyata sehari-hari. 

Kenyataan menunjukkan 

bahwa pembelajaran “Geometri Ruang 

dipendidikan dasar dan menengah 

merupakan salah satu dari sekian 

banyak topik yang menjadi masalah 

terkemuka. Baik guru maupun peserta 

didik banyak mengalami hambatan 

untuk memahaminya. Demikian pula 

dengan pesertadidik kelas IX MTsN 

Turikale masih mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal–soal yang 

berkaitan dengan menghitung luas 

selimut tabung, kerucut dan bola, 

sehingga hasil belajar peserta didik 

kelas IX tahun pelajaran 2014/2015 

dalam pokok bahasan bangun ruang 

sisi lengkung, masih sangat rendah. 

Akibatnya presentase penguasaan 

materi soal matematika ujian nasional 

SMP/MTs tahun pelajaran 2013/2014 

untuk menyelesaikan volum bangun 

ruang hanya mencapai 58,97 

sedangkan untuk menyelesaikan soal 

tentang luas bangun ruang hanya 

mencapai 63,25. 

Pembelajaran matematika 

hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi 

(contextual problem). Dengan 

mengajukan masalah kontekstual, 

peserta didik secara bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika. Matematika merupakan 

alat yang dapat memperjelas dan 

menyederhanakan sesuatu keadaan 

atau situasi melalui abstraksi, 

idealisme atau generalisasi untuk suatu 

pemecahan masalah. Pentingnya 

belajar matematika tak lepas dari peran 

matematika pada segala jenis 

kehidupan. 

Matematika berkenaan dengan 

ide–ide atau konsep–konsep yang 

bersifat abstrak. Oleh karena itu 

penyampaian materi pelajaran 

matematika harus disesuaikan dengan 

intelektual peserta didik. Pembelajaran 

matematika harus membuat peserta 
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didik senang dan berminat belajar, 

karena minat belajar peserta didik 

dapat meningkatkan hasil belajar.  

Dilain pihak, bagi mereka yang 

bergerak di bidang tehnik bangunan, 

para dokter bedah, pematung, 

perencana, dan pelaksana tata ruang, 

bahkan hal tersebut banyak digunakan 

dalam pembuatan berbagai kemasan 

makanan maupun kemasan produk–

produk industri dalam berbagai skala 

dan semua itu memerlukan 

kemampuan dalam menginterpretasi 

gambar bangun ruang dan hubungan 

antar unsur-unsur ruangnya dan hal 

tersebut memerlukan kemampan 

geometri.  

Untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IX MTsN 

Turikale Kabupaten Maros penelitian 

ini akan dicobakan pembelajaran 

melalui implementasi pendekatan 

kontekstual. Sesuai dengan latar 

belakang Standar kompetensi Mata 

Pelajaran matematika untuk Sekolah 

Menengah Pertama SMP/MTs, bahwa 

matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia.  

B. Permasalahan 

1. Perumusan Masalah 

Apakah melalui implementasi 

pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas IX A MTs Negeri Turikale 

Kabupaten Maros  tahun pelajaran 

2014/2015 pada materi pokok tabung, 

kerucut dan bola ? 

2. Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas 

dapat dideskripsikan asumsi penyebab 

masalah yang dapat bersumber dari 

peserta didik , guru, fasilitas,maupun 

pembelajaran.Untuk menjawab 

permasalahan di atas, bentuk tindakan 

untuk memecahkan masalahnya adalah 

dengan diterapkannya model 

pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis 

peningkatan hasil belajar peserta didik 

kelas IX A MTsN Turikale 

tahunpelajaran 2014/2015 dalam 

materi pokok tabung, kerucut dan bola 

melalui implementasi pendekatan 

kontekstual. 

D. Manfaat Hasil Penelitian . 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan untuk 

mengembangkan IPTEK, khususnya 

pembelajaran matematika di jenjang 

SMP/MTs. 

1. Bagi peneliti, penelitian 

tindakan kelas ini menambah 

pengalaman yangsangat 

berharga dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

2. Bagi guru matematika, hasil 

penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan masukan 

didalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik terhadap 

mata pelajaran matematika 

pada umumnya, dan 

khususnya pada standar 

kompetensi geometri dan 

pengukuran sehingga hasil 

hasil belajar peserta didik 

dapat lebih meningkat. 

3. Bagi sekolah, hasil 

pembelajaran ini diharapkan 
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dapat digunakan sebagai 

masukan untuk 

menyempurnakan 

pembelajaran matematika 

SMP/MTs. 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses 

yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk, seperti terjadi 

perubahan pengetahuan, pemahaman, 

tingkah laku, ketrampilan, kebiasaan, 

serta perubahan aspek–aspek yang ada 

pada diri individu yang sedang belajar. 

Menurut Moely (Depdiknas, 2005; 6) 

belajar pada hakekatnya adalah proses 

perubahan pada tingkah laku seseorang 

berkat adanya pengalaman. Selaras 

dengan pendapat tersebut, Sudjana 

mengutip pendapat Kimble yang 

menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relative 

permanen dan terjadi sebagai hasil 

pengalaman. 

Menurut Sumadi Suryabrata 

(1971) istilah belajar mengandung 

pengertian proses perubahan yang 

relative dalam perilaku individu 

sebagaihasil dari pengalaman. Definisi 

tersebut memusatkan perhatian kepada 

tigahal, yaitu: 

a) Bahwa belajar harus 

memungkinkan terjadinya 

perubahan tingkahlaku 

individu. 

b) Bahwa perubahan itu harus 

merupakan buah dari 

pengalaman. 

c) Bahwa perubahan itu terjadi 

pada perilaku individu yang 

mungkin. 

Belajar pada dasarnya 

merupakan peristiwa yang bersifat 

individu yakni terjadinya perubahan 

tingkah laku sebagai dampak dari 

pengalaman individu. Menurut 

Herman Hudoyo (1981:2) belajar 

adalah suatu proses untuk 

mendapatkan pengetahuan atau 

pengalaman sehingga mampu 

mengubah tingkah laku manusia dan 

tingkah laku ini sukar diubah dengan 

modifikasi yang sama. 

Menurut Nasution (1992:39) 

belajar adalah perubahan tingkahlaku 

akibat pengalaman sendiri. Dengan 

belajar maka seseorang akan 

mengalami perubahan tingkah laku, 

sehingga terjadi perubahan baik 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, 

maupun kecakapan. Dengan kata lain 

ada perbedaan tingkah laku antara 

sebelum dan sesudah belajar. Dengan 

mengadopsi beberapa pendapat 

tersebut disimpulkan bahwa 

belajar pada dasarnya merupakan 

proses perubahan tingkah laku 

berkatadanya pengalaman yaitu 

terjalinnya interaksi antara individu 

denganlingkungannya.  Perubahan 

yang dimaksud meliputi perubahan 

pemahaman, pengetahuan, sikap, 

keterampilan, kebiasaan, dan apresiasi. 

 Menurut A. Qadir Gassing 

(2012:2) Belajar adalah suatu proses 

untuk merubah tingkah laku sehingga 

diperoleh pengetahuan dan 

keterampilan untuk menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Belajar pada 

hakikatnya adalah ”perubahan” yang 

terjadi di dalam diri seseorang setelah 
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melakukan aktifitas tertentu. 

Walaupun pada hakikatnya tidak 

semua perubahan termasuk kategori 

belajar dan dapat diartikan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi 

antara individu dengan lingkungan. 

Menurut Rusman (2011:134) Belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku 

individu sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Belajar bukan 

sekedar menghapal, melainkan suatu 

proses mental yang terjadi dalam diri 

seseorang. 

 Belajar adalah aktifitas mental. 

Kita dapat memahami belajar jika kita 

mengetahui tentang fungsi otak 

sebagai prosesor informasi. Otak 

menerima informasi untuk 

mengkreasikan informasi baru dan 

kemudian memungkinkan informasi 

tersebut dipanggil kembali. Informasi 

yang diterima itu perlu disimpan di 

dalam otak sehingga bila diperlukan 

bisa direpresentasikan kembali. 

Seorang telah dikatakan belajar 

apabila terdapat perubahan pada 

dirinya, perubahan itu bukan saja pada 

segi intelektualnya, melainkan seluruh 

aspek kepribadiannya, yaitu aspek 

jasmani, aspek intelektual, aspek 

emosional, dan aspek sosial. Jadi, 

seorang dikatakan belajar apabila dia 

telah melakukan sesuatu yang 

sebelumnya tidak dapat dilakukannya, 

sehingga dalam menghadapi sesuatu 

tidak sama dengan sebelum yang 

bersangkutan belajar. 

Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam QS al-Zumar/39:9 

…              

                   

Terjemahnya : 

... Katakanlah, “Apakah sama 

orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui. 

Juga dalam  QS ar-Ra’d/13:11 

…                 

                 

              

Terjemahnya:  

... Sesungguhnya Allah tidak 

akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri 

Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat  disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan agar terjadi perubahan 

dalam diri seseorang, sedangkan 

perubahan itu meliputi aspek 

pengetahuan, sikap dan aspek 

keterampilan.  

Menurut pendapat tradisional, 

belajar adalah menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan 

yang dipentingkan adalah pendidikan 

intlektual. Kepada anak-anak diberikan 

bermacam-macam pelajaran untuk 

menambah pengetahuan yang 

dimilikinya, terutama dengan jalan 

menghafal. 

Ahli pendidikan modern 

merumuskan perbuatan belajar sebagai 
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berikut: “Belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam 

diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku yang baru 

berkat pengalaman dan latihan. 

Tingkah laku yang baru itu misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, 

timbulnya pengertian baru, serta 

timbul dan berkembangnya sifat-sifat 

social, susila, dan emosional”. 

Di lain pihak, Ernest R. 

Hilgard dalam bukunya “Theories of 

Learning” memberikan definisi belajar 

sebagai berikut: 

“Learning is the process by 

whith an activity originates or 

is changed through training 

procedures (wedher in the 

laboratory or in the natural 

environment) as distingguished 

from changes by factors not 

attribute able to training”. 

Definisi ini menjelaskan bahwa 

seseorang yang belajar kelakuannya 

akan berubah dari pada sebelumnya. 

Jadi, belajar tidak hanya mengenai 

bidang intelektual, akan tetapi 

mengenai seluruh pribadi anak. 

Perubahan kelakuan karena mabuk 

bukanlah perubahan hasil belajar. 

Selanjutnya dalam kamus 

paedagogik dikatakan bahwa belajar 

adalah berusaha memiliki pengetahuan 

atau kecakapan. Seseorang telah 

mempelajari sesuatu terbukti dengan 

perbuatannya. Ia baru dapat 

melakukan sesuatu hanya dari proses 

belajar sebelumnya, tetapi harus 

diingat juga bahwa belajar mempunyai 

hubungan yang erat masa peka, yaitu 

sesuatu masa dimana sesuatu fungsi 

maju dengan pesat untuk 

dikembangkan. 

Dari beberapa definisi di atas 

dapatlah diambil kesimpulan bahwa; 

“belajar adalah proses perubahan di 

dalam diri manusia. Apabila setelah 

belajar tidak terjadi perubahan dalam 

diri manusia, maka tidaklah dapat 

dikatakan bahwa padanya telah 

berlangsung proses belajar”.  

2. Faktor-faktor yang mempengarui 

belajar 

Tingkah laku sebagai hasil dari 

proses belajar sangat dipengaruhioleh 

banyak faktor, baik faktor yang 

terdapat dari dalam diri individu 

maupun faktor yang berada diluar diri 

individu. 

A. Faktor Internal yaitu factor 

yang berasal dari dalam diri 

sendiri, meliputi hal-hal 

berikut: 

1. Kondisi fisiologis 

2. Kondisi psikologis: 

a) Kecerdasan 

b) Bakat 

c) Minat dan perhatian 

d) Motivasi 

e) Emosi 

f) Kemampuan Kognitif 

B. Faktor Eksternal yaitu factor 

yang berasal dari luar diri 

sendiri baikyang terdapat di 

lingkungan keluarga, di 

lingkungan sekolah,ataupun 

di masyarakat. 

1. Faktor lingkungan 

keluarga seperti keadaan 

ekonomi 

keluarga,keharmonisan 

keluarga, tingkat 

pendidikan keluarga dan 

sebagainya. 

2. Faktor lingkungan sekolah 

seperti guru, sarana 
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belajar,kurikulum, teman 

sekelas, peraturan 

sekolah, situasi social 

disekolah dan 

sebagainya.Unsur 

lingkungan sekolah 

yangdisebutkan diatas 

pada hakekatnya 

berfungsi sebagai 

linkungan belajar peserta 

didik, yakni lingkungan 

tempat peserta didik 

berinteraksi, sehingga 

menumbuhkan kegiatan 

belajar pada dirinya. 

3. Lingkungan masyarakat, 

seperti pengaruh dari 

pergaulan, situasi 

masyarakat, pengaruh 

kebudayaan seperti film, 

sinetron, bacaan-bacaan 

dan sebagainya. 

3. Hasil Belajar 

Kata hasil belajar dapat 

diidentifikasikan dengan kata prestasi 

belajar, yakni hasil yang diperoleh 

setelah belajar. Sebagai gambaran, 

berikut ini adalah pendapat tentang 

prestasi belajar.Sunaryo berpendapat 

bahwa prestasi belajar adalah 

kemampuan seseorang dalam 

menguasai sejumlah program, setelah 

program itu selesai, Hasil prestasi ini 

dilambangkan dalam bentuk angka 

(nilai) sehingga mencerminkan 

keberhasilan belajar atau prestasi 

peserta didik dalam periode tertentu. 

(Djaka Suherna, 2002 : 18) 

4. Belajar Bermakna 

Belajar bermakna adalah 

proses belajar dimana informasi 

ataupengetahuan baru dihubungkan 

dengan struktur yang sudah dipunyai 

seseorang yang sedang belajar. 

(Depdiknas, 2005;11) Dengan 

demikian dalam suatu pembelajaran 

akan terjadi proses belajar yang 

bermakna bagi peserta didik, apabila 

konsep atau materi yang dipelajari 

peserta didik disajikan dalambentuk 

yang kontekstual. Masalah kontektual 

adalah masalah yang terkaitdengan 

dunia nyata peserta didik atau paling 

tidak mendekati kondisi dunia nyata. 

5. Materi Pokok 

Materi Pokok adalah 

kompetensi minimal dalam mata 

pelajaran yang harus ditampilkan atau 

dapat dilakukan oleh peserta didik dari 

standar kompetensi suatu mata 

pelajaran. 

6. Implementasi 

Menurut kamus bahasa 

Indonesia Implementasi berarti 

“pelaksanaan, penerapan”. Menurut 

Mulyasa (2002:93) Implementasi 

merupakan suatuproses penerapan ide, 

konsep, kebijakan atau inovasi dalam 

suatu tindakanpraktis sehingga 

dampak baik berupa perubahan 

pengetahuan,ketrampilan maupun nilai 

dalam sikap. 

7. Pendekatan 

Pendekatan dilihat dari sudut 

bagaimana proses pengajaran 

ataumateri pengajaran itu dikelola 

adalah suatu jalan, cara, atau 

kebijaksanaan yang ditempuh oleh 

guru atau peserta didik dalam 

pencapaian tujuan pengajaran. 

Depdiknas (2005:3) Contoh 

pendekatan–pendekatan dalam 

pengajaranmatematika antara lain: 

CBSA, kontekstual, induktif, deduktif, 

spiral, pemecahan masalah, dan 

sebagainya. 
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8. Pendekatan Kontekstual. 

Pendekatan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual 

merupakan faham pembelajaran yang 

memandang pentingnya dorongan dan 

keterlibatan peserta didik untuk 

mampu menghubungkan konsep yang 

dipelajari dengan aplikasi dalam 

kehidupan nyata keseharian yang 

dialami. Dalampengajaran kontekstual, 

tugas utama guru adalah memperluas 

persepsi peserta didik sehingga makna 

atau pengertian itu menjadi mudah 

ditangkap dan tujuan pembelajaran 

segera dimengerti.  

Pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) 

merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata peserta didik, dan 

mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga danmasyarakat. 

Dengan demikian hasil pembelajaran 

dapat diharapkan lebih bermakna bagi 

peserta didik. 

Pendekatan Kontekstual adalah 

konsep belajar yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata peserta didik yang dimilikinya 

dan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, dengan melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran 

efektif yaitu: 

1. Konstruktivisme (Constructivism) 

Kontruktivisme merupakan 

landasan filosofi CTL, yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun manusia 

melalui proses sedikit demi 

sedikitmelalui konteks terbatas 

(sempit), dan tidak sekonyong-

konyong.Pengetahuan dikontruksi 

melalui pengalaman nyata yang ada 

dilapangan.Dalam pandangan 

konstruktivis strategi memperoleh 

lebihdiutamakan dibandingkan dengan 

seberapa banyak peserta didik 

memperoleh dan mengingat 

pengetahuan. Untuk itu tugas guru 

adalah memfasilitasi proses tersebut 

dengan: 

a. Menjadikan pengetahuan 

bermakna dan relevan bagi 

peserta didik, 

b. Memberi kesempatan peserta 

didik menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri, 

c. Menyadarkan peserta didik 

agar menerapkan strategi 

mereka sendiridalam belajar. 

Pengaruh konstruktivisme dalam 

pembelajaran matematika: 

1) Pengaruh kontstruktivisme 

terhadap proses belajar 

peserta didik.Bagi 

konstruktivis, belajar adalah 

kegiatan aktif peserta didik 

dalam membangun 

pengetahuannya sendiri. 

Peserta didik mencari sendiri 

artidari apa yang mereka 

pelajari dan bertanggung 

jawab terhadap hasil 

belajarnya. Belajar lebih 

merupakan suatu 

prosesuntukmenemukan 

sendiri, daripada 

mengumpulkan fakta-

fakta.Peserta didik harus 

membuat pemikiran sendiri 

dengan membuat kerangka 

pemikiran baru. 
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2) Pengaruh kontstruktivisme 

terhadap proses mengajar 

guru.Mengajar bukanlah 

kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari guruke 

peserta didik, tetapi 

merupakan kegiatan yang 

memungkinkan peserta didik 

membangun sendiri 

pengetahuannya. Peran guru 

sebagaimoderator dan 

fasilitator yang mempunyai 

tugas antara lain: 

a. Menyediakan 

pengalaman belajar yang 

memungkinkan peserta 

didik ikut 

bertanggungjawab dalam 

membuat design, proses 

dan penelitian. 

b. Menyediakan atau 

memberikan kegiatan-

kegiatan 

yangmerangsang 

keingintahuan peserta 

didik, membantu peserta 

didik 

untukmengekspresikan 

gagasan dan 

mengkomunikasikan ide 

ilmiahnya. Memberi 

kesempatan dan 

pengalaman yang 

mendukung belajar 

peserta didik. 

c. Memonitor, 

mengevaluasi dan 

menunjukkan apakah 

pemikiran peserta didik 

terarah atau tidak. Guru 

harus belajar mengerti 

cara berfikir peserta 

didik, sehingga dapat 

membantu peserta didik 

untuk mengkonstruksikan 

pengetahuannya. 

2. Bertanya ( Questioning ) 

Pengetahuan yang dimiliki 

peserta didik dimulai dari keinginan 

tahu sehingga ia bertanya. Aktivitas 

peserta didik dapat diamati pada saat 

kegiatan diskusi, bekerja dalam 

kelompok, menemui kesulitan, 

mengamati dan lainnya. Dalam 

pembelajaran yang aktif, kegiatan 

bertanya berguna untuk: 

a. Menggali informasi 

b. Mengecek pemahaman 

peserta didik 

c. Mengetahui sejauh mana 

keingintahuan peserta didik 

d. Mengetahui hal-hal yang 

sudah diketahui peserta 

didik 

e. Memfokuskan perhatian 

peserta didik 

f. Menggali lebih banyak lagi 

pertanyaan dari peserta 

didik 

g. Membangkitkan respon 

peserta didik 

h. Menyegarkan kembali 

respon peserta didik 

i. Memberi bimbingan pada 

peserta didik 

j. Menilai peserta didik 

3. Menemukan (Inquiry ) 

Pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh peserta didik 

diharapkan bukan hasil mengingat 

seperangkat fakta-fakta, tetapi dari 

hasilmenemukan sendiri. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru harus 

selalumerancang dan merencanakan 

kegiatan yang merujuk 

padakegiatanmenemukan apapun 
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materi yang diajarkan.Langkah-

langkah menemukan (inquiri) adalah: 

a. Merumuskan masalah 

b. Mengamati atau melakukan 

observasi 

c. Menganalisa dan 

menyajikan hasil dalam 

tulisan, gambar, 

laporan,bagan, tabel dan 

karya lainnya 

d.  Mengkomunikasikan atau 

menyajikan hasil karyanya 

padapembaca, teman 

sekelas, guru atau audien 

yang lain. 

4. Masyarakat belajar ( Learning 

Community ) 

Konsep masyarakat belajar 

menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang 

lain. Hasil belajar dapat diperoleh 

melalui sharing antar teman, antar 

kelompok, antar individu yang belum 

tahu dengan yang lebih tahu dan 

lainnya. 

Kalau seseorang mau belajar 

dari orang lain, maka setiap orang 

dapatmerupakan sumber belajar. Ini 

berarti bahwa orang akan sangat 

kayadengan pengetahuan dan 

pengalaman. 

5. Pemodelan (Modeling) 

Pembelajaran dengan 

pemodelan adalah belajar dengan 

menirudari suatu aktivitas yang dapat 

ditiru. Dalam pembelajaran ini 

gurudapat memberikan contoh untuk 

membuktikan suatu identitas 

darimasalah, mendemonstrasikan 

bagaimana seharusnya peserta didik 

belajar danperlu didingat bahwa guru 

bukanlah satu-satunya model. 

6. Refleksi ( Reflection ) 

Refleksi adalah cara berfikir 

tentang apa yang baru dipelajariatau 

berfikir ke belakang tentang apa-apa 

yang baru dipelajari atauapa yang telah 

dilakukan di masa lalu. Pada akhir 

pembelajaran, gurumenyisakan waktu 

sejenak agar peserta didik melakukan 

refleksi.Realisasinya antara lain 

berupa: 

a. Pernyataan langsung tentang 

apa-apa yang diperolehnya 

padapembelajaran hari itu 

b. Mereview dan merespon 

kejadian dan pengalaman 

dalamkegiatan hari itu 

c. Catatan atau jurnal di buku 

peserta didik 

d. Kesan dan saran peserta didik 

tentang pembelajaran hari itu 

e. Diskusi 

f. Hasil karya 

7. Penilaian sebenarnya (Authentic 

Assesment) 

Assesment adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang dapat 

bermakna memberikan gambaran 

perkembangan belajar peserta 

didik.Gambaran perkembangan belajar 

peserta didik perlu diketahui oleh guru 

agardapat memastikan bahwa peserta 

didik mengalami proses pembelajaran 

dengan benar. Kemajuan belajar 

dinilai dari proses bukan dari hasildan 

dengan berbagai cara.Karakteristik 

penilaian adalah sebagai berikut: 

a. Dilaksanakan selama dan 

sesudah proses 

pembelajaran berlangsung 

b. Digunakan untuk mengukur 

pengetahuan dan 

ketrampilan 
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c. Digunakan untuk mengukur 

nilai produk kinerja dan 

proses 

d. Berkesinambungan 

e. Terintegrasi 

Hal-hal yang dapat digunakan dalam 

penilaian sebenarnya adalah; 

1) Proyek/kegiatan dan 

laporannya 

2) PR 

3) Kuis 

4) Karya peserta didik 

5) Presentasi atau penampilan 

peserta didik 

6) Demonstrasi 

7) Laporan 

8) Jurnal 

9) Hasil tes tertulis 

10)  Hasil karya 

Blancard (Depdiknas 2005:22) 

menjelaskan sebuah hasil penelitian 

kognitif yang menunjukkan bahwa 

sekolah/Sekolah (yang pengajarannya 

dikelola secara tradisional) tidak 

membantu peserta didik dalam 

menerapkan pemahamannya terhadap 

bagaimana seseorang itu harus belajar 

dan bagaimana menerapkan sesuatu 

yang dipelajari padasituasi baru. 

9. Penerapan Pendekatan 

Kontekstual di Kelas 

Sebuah kelas dikatakan 

menggunakan pendekatan kontekstual, 

jika menerapkan ketujuh komponen 

tersebut dalam pembelajarannya. 

Pendekatan kontekstual dapat 

diterapkan dalam kurikulum apa saja, 

bidang studi apa saja dan kelas dengan 

keadaan yang bagaimanapun juga. 

(Sungkowo, 203:10) Penerapan 

pendekatan kontekstual dalam kelas 

secara garis besar, menurut Sungkowo 

adalah sebagai berikut: 

1. Kembangkan pemikiran 

bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan 

sendiri dan mengkonstruksi 

pengetahuan dan ketrampilan 

barunya! 

2. Laksanakan sejauh mungkin 

kegiatan inkuiri untuk semua 

topic! 

3. Kembangkan sifat ingin tahu 

peserta didik dengan 

bertanya! 

4. Ciptakan masyarakat belajar 

(belajar dalam kelompok–

kelompok)! 

5. Hadirkan model sebagai 

contoh pembelajarannya! 

6. Lakukan refleksi di akhir 

pertemuan! 

7. Lakukan penilaian yang 

sebenarnya dengan berbagai 

cara! 

11. Materi yang terkait dengan 

penelitian 

Materi yang terkait dengan 

penelitian ini adalah menghitung luas 

selimut, volum tabung, kerucut dan 

bola 

1. Luas Selimut tabung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kaleng cat berbentuk 

tabung seperti gambar 1.1 (1) diatas 

dipotong menurut garis BC dan 

keliling alas dan tutup, kemudian 

r 

K = 2πr 
C 

B r 
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direbahkan pada bidang datar, maka 

akan terbentuk jaring–jaring tabung 

seperti gb 1.1 (2), dimana bidang 

lengkung tabung menjadi persegi 

panjang yang disebut selimut tabung 

Panjang = keliling alas tabung = 2πr 

dan lebar = tinggi tabung.  

Karena selimut tabung berbentuk 

persegi panjang, maka:  

Luasnya = panjang x lebar  

   = 2πrt.  

 

Alas dan tutup tabung berbentuk 

lingkaran, jadi luasnya = πr2  

Luas sisi tabung = luas alas + luas 

tutup + luas selimut 

   = πr
2
 + πr

2
 + 2πrt 

   = 2πr
2
 + 2πrt 

   = 2πr (r + t) 

Contoh: Suatu kaleng cat berbentuk 

tabung dengan panjang jari-jari 7 cm 

dan tinggi 16 cm, hitunglah: 

a. Luas alas tabung 

b. Luas selimut tabung 

c. Luas tabung tanpa tutup 

d.  Luas sisi tabung 

Jawab : 

a. Luas alas tabung = luas 

lingkaran 

      = πr
2 

=22/7 x 7 x 7 

= 154 

Jadi luas alas tabung = 154 cm2 

b. Luas selimut tabung = 2 π r t 

   = 2 x 22/7 x 7 

x 16 

   = 704 

Jadi luas selimut tabung = 704 cm2 

c. Luas tabung tanpa tutup = Luas alas 

+ luas selimut tabung 

         = 154 + 

704 

         = 858 

Jadi luas tabung tanpa tutup = 858 cm2 

d. Luas sisi tabung = luas alas + luas 

selimut + luas tutup 

= 154 + 704 + 154 

= 1.012 

Jadi Luas sisi tabung = 1.012 cm2 

 

2. Luas Selimut Kerucut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

 

Jika topi berbentuk kerucut 

seperti pada gambar 1.2 (1) dipotong 

menurut garis TA dan keliling alas, 

kemudian direbahkan pada bidang 

datar maka terbentuklah jaring-jaring 

kerucut seperti pada gambar1.2 (2) 

yang terdiri atas bidang lengkung dan 

lingkaran. Bidang lengkung itu disebut 

selimut kerucut yang merupakan juring 

lingkaran yang jari-jarinya adalah garis 

pelukis. 

Busur AA1 = keliling alas kerucut = 

2πr. 

Keliling lingkaran yang berjari-jari s = 

2πs 

Luas lingkaran yang berjar-jaris = πs2 

 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑇𝐴𝐴

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛

=
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑠𝑢𝑟 𝐴𝐴

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
 

Maka : 

Jadi luas selimut tabung = 2πrt 
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Luas juring TAA
1
   =        

2𝑟

2𝑠
 ×  𝜋𝑠2 

 =    𝜋𝑟𝑠 

 

 

Luas sisi kerucut = Luas alas + luas 

selimut 

    = πr
2
 + πrs 

    = πr ( r + s ) 

Contoh: Sebuah topi berbentuk kerucut 

dengan panjang jari- jari 6 cm dan 

panjang garis pelukis 10 cm, hitunglah 

luas bahan yang digunakan untuk 

membuat topitersebut. π = 3,14 

Jawab : Luas bahan yang diperlukan = 

Luas selimut kerucut 

 Luas selimut kerucut  = 

 πrs 

 = 

3,14 x 6 x 10 

 = 

188,4 

Jadi luas bahan yang diperlukan untuk 

membuat tempat es krim 188,4 cm2 

3. Luas Bola 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar 1.3 diatas! (i) 

Gambar 1.3 (1) adalah sebuah bola 

volley yang dimasukkan ke dalam 

kaleng yang berbentuk tabung dengan 

diameter bola = tinggi tabung (d = 2r =  

t) (ii) Bola yang ada pada tabung 

tersebut tengah-tengahnya diberi paku 

untuk memudahkan melilitkan tali ke 

seluruh kulit bola sehingga tertutup. 

(iii) Kemudian tali yang ada pada kulit 

bola tersebut dipindahkan ke tabung, 

ternyata tali tersebut seluruhnya 

menyelimuti selimut tabung. Dengan 

demikian: Luas bola = luas selimut 

tabung 

= 2 π r t 

= 2 π r x 2 r 

= 4 π r 2 

Jadi Luas Bola = 4 π r 
2 

Contoh:  

Hitunglah luas permukaan bola basket 

dengan panjang jari-jari 10 cm. π = 

3,14 

Jawab : Luas permukaan bola = 4 π r 
2 

= 4 x 

3,14 x 10 x 10 

= 1256 

Jadi Luas permukaan bola = 1256 cm2 

4. Volum Tabung 

Karena Tabung termasuk jenis prisma, 

maka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: Sebuah tempat air minum 

berbentuk tabung, mempunyai 

diameter 14 cm dan tinggi 30 cm. 

Hitunglah volume tempat air minum 

tersebut! π =22/7 

Jawab : d = 14 cm r = 7 cm 

Volum tabung = π r2 t 

=22 x 7 x 7 x 30 

= 4620 

Jadi Volum tabung = 4620 cm3 

5. Volum Kerucut 

 

 

Jadi Luas Selimut Kerucut = πrs 
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Contoh: Sebuah tempat es krim 

berbentuk kerucut dengan panjang jari-

jari 5 cm dan tinggi 9 cm, berapakah 

volum tempat es krim tersebut! π = 3, 

14 

Jawab: Volum kerucut = 31 π r 2 t 

= 31 x 3,14 x 5 

x 5 x 9 

= 235,5 

Jadi Volum kerucut = 235,5 cm3 

6. Volum Bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 1.6 (i) menunjukkan sebuah bola 

basket dengan jari–jari r 

Gb 1,6 (ii) menunjukkan sebuah topi 

yang berbentuk kerucut dengan 

panjang jari-jari dan tingginya 

samadengan panjang jari-jari bola.  

Gb 1.6 (iii) menunjukkan belahan bola 

basket dengan jari-jari r.  

Topi pada gambar 1.6 (ii) didisi 

dengan pasir sampai penuh, kemudian 

dituangkan pada belahan bola basket 

pada gambar 1.6 (iii), ternyata dengan 

dua kali pengisian belahan bola sudah 

penuh dengan pasir. 

Jadi volum belahan bola = 2 x volum 

kerucut 

= 2 x 1/3 π r
2
 t 

= 2 x 1/3 π r
2
 r 

(tinggi kerucut = r) 

= 2/3 π r
3
  

Volum Bola  = 2 x Volum belahan 

bola 

= 2 x 2/3 π r
3
   

= 4/3 π r
3 

Jadi Valume Bola= 4/3 π r
3
 

Contoh: Sebuah globe berbentuk bola 

berjari-jari 10 cm. Berapakah volume 

udara dalam globe tersebut! 

Jawab: Volum bola = 4/3 π r
3
 

        =4/3 x 3,14 x 5 x 5 

x 5 

        = 523,33 

Jadi Volum globe = 523,33 cm
3
 

B. Kerangka Berpikir 

Peran guru di kelas yang 

dikelola dengan pendekatan 

kontekstual adalah membantu peserta 

didik mencapai tujuannya. Guru lebih 

banyak berurusan dengan strategi 

daripada memberi informasi. Tugas 

guru mengelola kelas sebagai sebuah 

tim yang bekerja bersama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi 

peserta didik. Sesuatu yang baru 

datang dari menemukan sendiri bukan 

dari apa kata guru. 

Pendekatan kontekstual 

menekankan cara peserta didik 

mengkonstruksi pengetahuannya 

dalam pembelajaran, kemudian 

merefleksikan pengetahuan tersebut 

untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari. Penerapan pendekatan 

kontekstual di kelas, diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasar kerangka berpikir 

diatas maka hipotesis tindakan 
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penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Melalui implementasi pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IX A MTsN 

Turikale Kabupaten Maros Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun pelajaran 

2014/2015 pada materi pokok tabung, 

kerucut dan bola. 

 

D. METODE PENELITIAN 

     1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

MTsN Turikale Kabupaten Maros 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

pelajaran 2014/2015. Lokasi penelitian 

ini berada di Lingkungan Bonto Puasa  

Kelurahan Adatongeng Kecamatan 

Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi 

Sulawasi Selatan. 

 Sekolah ini sering dijuluki 

sekolah mewah yaitu Sekolah dekat 

kuburan, bandara internasional sultan 

hasanuddin, mepet sawah. Adapun 

lingkungan masyarakatnya 

kebanyakan petani, nelayan dan 

pengusaha bambu. Sehingga peserta 

didiknya pun kurang perhatian dari 

orang tua, karena orang tua sibuk 

mengurusi bamboo-bambu yang dibuat 

jadi tusuk sate, mereka berangkat 

bekerja pagi sekali sebelum anaknya 

berangkat sekolah sedang pulangnya 

sampai sore hari. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Turikale terletak di KM 27 jalan poros 

Makassar Pangkep, yang dulunya 

merupakan Sekolah Tsanawiyah 

Negeri Maros Baru vilial Kalli-kalli. 

Pada tahun 2009 baru resmi berpisah 

dengan setelah Menteri Agama dalam 

hal ini Muhammad Maftuh Basyuni 

menegerikan dan memberi nama 

MTsN Turikale, tepatnya tanggal 13-

oktober- 2009 berdasarkan SK No. 150 

Tahun 2009. 

B. Subyek Penelitian 

Sebagai subyek penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas IX 

A MTsN Turikale, Kabupaten Maros, 

Provinsi Sulawesi Selatan  tahun 

pelajaran 2014/2015, Guru dan 

observer. Adapun jumlah peserta didik 

kelas IX A adalah 31 peserta didik 

yang terdiri dari 18 peserta didik putra 

dan 13 peserta didik putri. 

C. Prosedur Penelitian. 

Prosedur kerja penelitian ini 

dilaksanakan 2 siklus, kemudian 

masing-masing siklus meliputi 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi.  

I. Siklus I; Perencanaan pada 

siklus I sebagai berikut. 

a. Guru mempersiapkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) untuk 

3 kali pertemuan, dengan 

materi menghitung luas 

selimut tabung, kerucut dan 

bola. 

b. Guru menyiapkan alat 

peraga yaitu model tabung, 

kerucut dan bola yang 

terbuat dari kayu. 

c. Guru menyiapkan alat 

evaluasi yaitu: 

1) Lembar Keja Peserta 

didik (LKS) dengan 

materi luas tabung, 

kerucut dan bola. 

2) Soal evaluasi akhir 

siklus lengkap dengan 

kisi-kisi, kunci jawaban 

dan pedoman penilaian. 



1243 
 

Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI 

Vol XII No.40 JILFAI-UMI/XII/2015 

d. Guru menyiapkan lembar 

observasi untuk peserta 

didik. 

e. Guru menyiapkan lembar 

observasi guru. 

f. Guru meminta guru lain 

sebagai observer untuk 

mengamati berlangsungnya 

PTK yang akan 

dilaksanakan. 

g. Guru membagi peserta 

didik dalam kelompok-

kelompok berdasarkan 

tempat duduk yang 

berdekatan, setiap 

kelompok terdiri dari 5 

sampai dengan 6 peserta 

didik. Karena jumlah 

peserta didik dalam satu 

kelas ada 31, maka 

kelompok yang terbentuk 

ada 6 kelompok. 

h.  Guru menentukan waktu 

atau jadwal pelaksanaan 

PTK. 

2. Pelaksanaan siklus I 

Siklus I dilaksanakan 3 pertemuan 

yaitu: 

Pertemuan I 

Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi tentang luas 

tabung melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran 

dan mengecek kehadiran 

peserta didik 

2) Guru memberikan 

apersepsi tentang 

mengingat kembali 

keliling dan luas 

lingkaran 

3) Guru memberikan 

motivasi dengan 

mengkaitkan materi 

tabung dengan kehidupan 

sehari-hari 

4) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan 

masalah tabung yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, 

dan membahasnya 

melalui tanya jawab 

2) Guru mengkondisikan 

peserta didik dalam 

kelompok-kelompok 

yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS pada 

setiap kelompok untuk 

didiskusikan bersama 

anggota kelompok 

3) Guru membimbing 

peserta didik dalam 

bekerja kelompok 

4) Guru senantiasa 

mengajukan pertanyaan 

yang membuat peserta 

didik berpikir tentang 

kelayakan pemecahan 

masalah 

5) Guru membimbing 

peserta didik 

merencanakan dan 

menyiapkan bahan 

presentasi didepan kelas 

6) Guru memilih secara 

acak kelompok I-VI 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan 

kelas yang diwakili oleh 

salah satu anggota 

kelompok, sedangkan 
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kelompok lain 

menanggapinya 

c. Penutup 

1) Guru membimbing 

peserta didik untuk 

membuat kesimpulan 

dan rangkuman tentang 

materi yang dipelajari 

2) Guru memberikan 

beberapa soal untuk 

dikerjakan di rumah 

sebagai bahan 

pendalaman materi 

3) Guru meminta peserta 

didik untuk membuat 

reflaksi dari 

pembelajaran hari ini 

Pertemuan II 

Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi tentang luas 

kerucut melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran 

dan mengecek kehadiran 

peserta didik 

2) Guru memberikan 

apersepsi dan motivasi 

3) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan 

masalah kerucut yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, 

dan membahasnya 

melalui tanya jawab 

2) Guru mengkondisikan 

peserta didik dalam 

kelompok-kelompok 

yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS pada 

setiap kelompok untuk 

didiskusikan bersama 

anggota kelompok 

3) Guru membimbing 

peserta didik dalam 

bekerja kelompok 

4) Guru senantiasa 

mengajukan pertanyaan 

yang membuat peserta 

didik berpikir tentang 

kelayakan pemecahan 

masalah 

5) Guru membimbing 

peserta didik 

merencanakan dan 

menyiapkan bahan 

presentasi didepan kelas 

6) Guru memilih secara 

acak kelompok I-VI 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan 

kelas yang diwakili oleh 

salah satu anggota 

kelompok, sedangkan 

kelompok lain 

menanggapinya 

c. Penutup 

1) Guru membimbing 

peserta didik untuk 

membuat kesimpulan dan 

rangkuman tentang 

materi yang dipelajari 

2) Guru memberikan 

beberapa soal untuk 

dikerjakan di rumah 

sebagai bahan 

pendalaman materi 

3) Guru meminta peserta 

didik untuk membuat 

refleksi dari 

pembelajaran hari ini, 

dengan mengisi lembar 

refleksi.  



1245 
 

Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI 

Vol XII No.40 JILFAI-UMI/XII/2015 

Pertemuan III 

Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi tentang luas 

bola melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sebagai berikut. 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran 

dan mengecek kehadiran 

peserta didik 

2) Guru memberikan 

apersepsi dan motivasi 

dengan mengkaitkan bola 

dengan kehidupan sehari-

hari 

3) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru meminta 2 orang 

peserta didik maju 

kedepan untuk 

mendemonstrasikan cara 

mencari rumus luas bola 

2) Guru mengkondisikan 

peserta didik dalam 

kelompok-kelompok 

yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS pada 

setiap kelompok untuk 

didiskusikan bersama 

anggota kelompok 

3) Guru membimbing 

peserta didik dalam 

bekerja kelompok 

4) Guru senantiasa 

mengajukan pertanyaan 

yang membuat peserta 

didik berpikir tentang 

kelayakan pemecahan 

masalah 

5) Guru membimbing 

peserta didik 

merencanakan dan 

menyiapkan bahan 

presentasi didepan kelas 

6) Guru memilih secara 

acak kelompok I-VI 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan 

kelas yang diwakili oleh 

salah satu anggota 

kelompok, sedangkan 

kelompok lain 

menanggapinya 

c. Penutup 

1) Guru membimbing 

peserta didik untuk 

membuat kesimpulan dan 

rangkuman tentang 

materi yang dipelajari 

2) Guru memberikan 

beberapa soal untuk 

dikerjakan di rumah 

sebagai bahan 

pendalaman materi 

3) Guru meminta peserta 

didik untuk membuat 

reflaksi dari 

pembelajaran hari ini 

3. Pengamatan siklus I 

Pengamatan dilakukan pada 

saat proses pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh observer, 

adapun aspek yang diamati adalah: 

a. Pengamatan terhadap peserta 

didik yang meliputi aktivitas 

peserta didik, perhatian 

peserta didik, keberanian 

peserta didik dalam 

mengemukan pendapatnya 

pada waktu pelaksanaan 

pembelajaran. 

b. Pengamatan terhadap guru 

dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan 
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menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

4. Refleksi 

Setelah proses pembelajaran 

siklus I selesai, diadakan refleksi 

tentang: 

a. Keaktifan peserta didik 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan 

kontekstual yang meliputi 

melaksanakan kegiatan 

matematis, berinteraksi satu 

sama lain, keberanian peserta 

didik dalam bertanya 

maupun menyampaikan 

gagasan 

b. Cara guru dalam 

melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual 

c. Menganalisa hasil 

pengamatan 

d. Mengkaji hasil pengamatan, 

kemudian digunakan untuk 

bahan 

perbaikan pada siklus II. 

4. Menganalisis hasil evaluasi yang 

dicapai oleh peserta didik sebagai 

tolok ukur keberhasilan. 

II. Siklus II 

1. Perencanaan pada siklus II 

sebagai berikut: 

a. Guru mempersiapkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) untuk 

3 kali pertemuan, dengan 

materi menghitung Volum 

tabung, kerucut dan bola. 

b. Guru menyiapkan alat 

peraga yaitu model tabung, 

kerucut dan bola yang 

terbuat dari kayu, karton 

dan aluminium. 

c. Guru menyiapkan alat 

evaluasi yaitu: 

1) Lembar Keja Peserta 

didik (LKS) dengan 

materi volum tabung, 

kerucut dan bola 

2) Soal evaluasi akhir 

siklus lengkap dengan 

kisi-kisi, kunci jawaban 

dan pedoman penilaian. 

3) Guru menyiapkan 

lembar observasi untuk 

peserta didik. 

e. Guru menyiapkan lembar 

observasi guru. 

f. Guru meminta guru lain 

sebagai observer untuk 

mengamati berlangsungnya 

PTK yang akan dilaksanakan. 

g. Guru membagi peserta didik 

dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan tingkat 

kecerdasan peserta didik yang 

dibagi merata, setiap 

kelompok terdiri dari 5 

peserta didik. Karena jumlah 

peserta didik dalam satu kelas 

ada 31, maka kelompok yang 

terbentuk ada 6 kelompok. 

h. Guru menentukan waktu atau 

jadwal pelaksanaan PTK. 

2. Pelaksanaan siklus II 

Siklus II dilaksanakan 3 pertemuan 

yaitu: 

Pertemuan I 

Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi tentang volum 

tabung melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 
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1) Guru membuka pelajaran dan 

mengecek kehadiran peserta 

didik 

2) Guru memberikan apersepsi 

tentang mengingat kembali 

volum prisma sebagai 

pengetahuan prasyarat 

3) Guru memberikan motivasi 

dengan mengkaitkan materi 

tabung dengan kehidupan 

sehari-hari. 

4) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan masalah 

tabung yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, dan 

membahasnya melalui tanya 

jawab 

2) Guru mengkondisikan peserta 

didik dalam kelompok-

kelompok yang sudah 

dibentuk dan membagikan 

LKS pada setiap kelompok 

untuk didiskusikan bersama 

anggota kelompok 

3) Guru membimbing peserta 

didik dalam bekerja 

kelompok 

4) Guru senantiasa mengajukan 

pertanyaan yang membuat 

peserta didik berpikir tentang 

kelayakan pemecahan 

masalah 

5) Guru membimbing peserta 

didik merencanakan dan 

menyiapkan bahan presentasi 

didepan kelas 

6) Guru memilih secara acak 

kelompok I-VI untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

yang diwakili oleh salah satu 

anggota kelompok, sedangkan 

kelompok lain 

menanggapinya 

c. Penutup 

1) Guru membimbing peserta 

didik untuk membuat 

kesimpulan dan rangkuman 

tentang materi yang dipelajari 

2) Guru memberikan beberapa 

soal untuk dikerjakan di 

rumah sebagai bahan 

pendalaman materi 

3) Guru meminta peserta didik 

untuk membuat reflaksi dari 

pembelajaran hari ini 

Pertemuan II 

Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi tentang volume 

kerucut melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sebagai berikut. 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dan 

mengecek kehadiran peserta 

didik 

2) Guru memberikan apersepsi 

dan motivasi 

3) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan masalah 

kerucut yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, 

dan membahasnya melalui 

tanya jawab 

2) Guru mengkondisikan peserta 

didik dalam kelompok-

kelompok yang sudah 

dibentuk dan membagikan 

LKS pada setiap kelompok 

untuk didiskusikan bersama 

anggota kelompok 
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3) Guru membimbing peserta 

didik dalam bekerja 

kelompok 

4) Guru senantiasa mengajukan 

pertanyaan yang membuat 

peserta didik berpikir tentang 

kelayakan pemecahan 

masalah 

5) Guru membimbing peserta 

didik merencanakan dan 

menyiapkan bahan presentasi 

didepan kelas 

6) Guru memilih secara acak 

kelompok I-VI untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

yang diwakili oleh salah satu 

anggota kelompok, sedangkan 

kelompok lain 

menanggapinya 

c. Penutup 

1) Guru membimbing peserta 

didik untuk membuat 

kesimpulan dan rangkuman 

tentang materi yang dipelajari 

2) Guru memberikan beberapa 

soal untuk dikerjakan di 

rumah sebagai bahan 

pendalaman materi 

3) Guru meminta peserta didik 

untuk membuat reflaksi dari 

pembelajaran hari ini 

Pertemuan III 

Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi tentang volum 

bola melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dan 

mengecek kehadiran peserta 

didik 

2) Guru memberikan apersepsi dan 

motivasi dengan mengkaitkan 

bola dengan kehidupan sehari-

hari 

3) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru meminta 2 orang peserta 

didik maju kedepan untuk 

mendemonstrasikan cara 

mencari rumus volum bola. 

2) Guru mengkondisikan peserta 

didik dalam kelompok-kelompok 

yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS pada setiap 

kelompok untuk didiskusikan 

bersama anggota kelompok. 

3) Guru membimbing peserta didik 

dalam bekerja kelompok. 

4) Guru senantiasa mengajukan 

pertanyaan yang membuat 

peserta didik berpikir tentang 

kelayakan pemecahan masalah. 

5) Guru membimbing peserta didik 

merencanakan dan menyiapkan 

bahan presentasi didepan kelas. 

6) Guru memilih secara acak 

kelompok I-VI untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas yang 

diwakili oleh salah satu anggota 

kelompok, sedangkan kelompok 

lain menanggapinya. 

c. Penutup 

1) Guru membimbing peserta 

didik untuk membuat 

kesimpulan dan rangkuman 

tentang materi yang 

dipelajari 

2) Guru memberikan beberapa 

soal untuk dikerjakan di 

rumah sebagai bahan 

pendalaman materi 
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3) Guru meminta peserta didik 

untuk membuat refleksi dari 

pembelajaran hari ini 

3. Pengamatan siklus II meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

a) Pengamatan terhadap peserta 

didik yang meliputi aktivitas 

peserta didik, perhatian 

peserta didik, keberanian 

peserta didik dalam 

mengemukan pendapatnya 

pada waktu pelaksanaan 

pembelajaran. 

b) Pengamatan terhadap guru 

dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan 

kontekstual yang dilakukan 

oleh teman seprofesi sebagai 

observer. 

4. Refleksi 

Setelah proses pembelajaran 

siklus I selesai, diadakan refleksi 

tentang : 

a) Keaktifan peserta didik dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan 

kontekstual yang meliputi 

melaksanakan kegiatan 

matematis, berinteraksi satu 

sama lain, keberanian peserta 

didik dalam bertanya maupun 

menyampaikan gagasan. 

b) Cara guru dalam 

melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

c) Menganalisa hasil pengamatan 

d) Menganalisis hasil evaluasi 

yang dicapai oleh peserta 

didik sebagai tolok ukur 

keberhasilan 

D. Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian yang digunakan 

dalam penilaian ini terdiri dari : 

1. Lembar pengamatan 

2. Tes tertulis 

E. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dalam 

penilaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data hasil belajar diperoleh 

dari hasil tes peserta didik 

yang dilaksanakan pada setiap 

akhir siklus. 

2. Data tentang situasi belajar 

diperoleh pada saat 

dilaksanakannya penelitian, 

yaitu diperoleh dengan 

menggunakan lembar 

pengamatan terhadap peserta 

didik maupun guru. 

3. Data tentang refleksi diri serta 

perubahan-perubahan yang 

terjadi di kelas, diambil dari 

angket refleksi yang diisi 

peserta didik dan jurnal atau 

buku kemajuan peserta didik 

yang dibuat oleh guru. 

4. Data tentang keterkaitan 

antara perencanaan dengan 

pelaksanaan didapat dari 

rencana pembelajaran dan 

lembar observasi. 

F. Tolok Ukur Keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan dalam 

penelitian ini tediri dari beberapa 

unsur antara lain : 

1. Penilain dengan tes tertulis ( belajar 

tuntas ) 

a. Perorangan: Peserta didik 

dianggap tuntas belajar jika 

mencapai daya serap ≥ 65 %. 

b. Kelompok: kelas dianggap 

tuntas belajar jika kelas 

tersebut terdapat 85% peserta 
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didik yang mencapai daya 

serap ≥ 65%. 

2. Penilaian non tes . 

Penilaian non tes ini digunakan 

untuk memantau kemajuan dan 

keaktifan peserta didik. 

a. Aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran. Peserta didik 

dikatakan aktif, jika 

prosentase keaktifan peserta 

didik dalam pembelajaran 

≥75 % . 

b. Keaktifan peserta didik meliputi : 

1. Peserta didik melakukan 

kegiatan matematis (kegiatan 

yang terkait dengan 

pembelajaran matematika) 

seperti mengukur 

menghitung, mengamati, 

mencatat, menggambar, 

memprediksi, membuat 

kesimpulan ,dst. 

2. Peserta didik berinteraksi satu 

sama lain: saling bertanya,  

saling menjelaskan, saling 

bekerja sama, saling 

berdiskusi , dan lainlain. 

3. Peserta didik mengembangkan 

komunikasi: berpikir kritis, 

memformulasikan gagasan 

(tertulis), menyampaikan 

gagasan (lisan), 

mempresentasikan hasil 

karya, memberi tanggapan 

(lisan). 

4. Peserta didik dapat melakukan 

refleksi. 
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