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Dari pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran penjumlahan pecahan penyebut 
berbeda pada siswa Kelas V SD Bustanul Ulum Semen Padang guru masih menggunakan metode 
ceramah, dengan pembelajaran masih berpusat kepada guru, yang aktif adalah guru, anak belum 
mendapatkan kesempatan untuk menemukan sendiri sehingga proses pembelajaran tidak menarik bagi 
siswa dan hasil belajar yang dicapai siswa masih rendah. Karena hal itu peneliti tertarik untuk 
memperbaiki proses pembelajaran penjumlahan pecahan penyebut berbeda dengan menggunakan 
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan bentuk rencana pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan hasil 
belajar.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (class action reseach), Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, Dilakukan 
dengan cara bekerja sama antara penulis dan pengamat. Data penelitian, berupa informasi tentang data 
hasil tindakan yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil observasi aktivitas guru dan siswa, tes akhir 
pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Bustanul Ulum Semen Padang yang 
diteliti berjumlah 20 orang, terdiri dari 8 orang perempuan dan 12 orang laki-laki.  

Hasil penelitian pada siklus I diperoleh: penilaian RPP nilai rata-ratanya 83,92 dengan kriteria 
sangat baik, penilaian aspek guru nilai rata-ratanya adalah 78,50 dengan kriteria baik, penilaian aspek 
siswa rata-ratanya 68,83 dengan kriteria cukup, penilaian hasil belajar siswa nilai rata-ratanya 67,35 
dengan kriteria cukup. Sedangkan pada siklus II diperoleh : penilaian RPP nilai rata-ratanya 91,07 dengan 
kriteria sangat baik, aspek guru rata-ratanya 86,66 dengan kriteria sangat baik, aspek siswa nilai rata-
ratanya 78,33 dengan kriteria baik. Untuk penilaian hasil belajar siswa nilai rata-ratanya 80,65 dengan 
kriteria sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pada materi penjumlahan pecahan penyebut berbeda 
dengan menggunakan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikelas V SD Bustanul 
Ulum Semen Padang.  
 


