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ABSTRAK

Nurhidayah. 2015. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui
Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga.
Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Pembmbing I H. Irwan Akib,
Pembimbing II H. Sukarna.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( Classroom Action
Research ) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika
siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangga melalui Pendekatan Kontekstual.
Penelitian ini dilaksanakan dua siklus yaitu siklus I selama 4 kali pertemuan dan
siklus II selama 4 kali pertemuan. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII8

SMP Negeri 1 Pallangga. Tahun pelajaran 2014/2015, dengan jumlah sampel 36
orang terdiri dari 16 orang laki–laki dan 20 orang perempuan. Jenis data yang
diperoleh berupa data kualitatif, yaitu data tentang aktivitas. Dan data kuantitatif
yaitu data tentang hasil belajar siswa. Data tentang aktivitas, diperoleh dengan
menggunakan lembar observasi. Data tentang hasil belajar diperoleh dengan
menggunakan tes hasil belajar. Untuk data kuantitatif dianalisis dengan
menggunakan Statistik Deskriptif. Berdasarkan analisis kualitas pembelajaran
matematika siswa mengalami peningkatan, yang meliputi skor rata–rata hasil
belajar matematika siswa pada siklus I adalah 67,19 dalam kategori rendah
dengan standar deviasi 18,277. Pada siklus II skor rata-rata hasil belajar
matematika siswa 80,03 dalam kategori sangat tinggi dengan standar deviasi
11,157. Persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 75 adalah
38,88% pada siklus I dan 80,55% pada siklus II, Aktivitas siswa dan guru berjalan
dengan baik dan respon siswa terhadap pembelajaran sangat positif. Dalam
Pendekatan Kontekstual materi dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga
perhatian dan kesadaran siswa meningkat untuk menyelesaikan tugas–tugas yang
diberikan baik di sekolah maupun dirumah. Begitupun tugas perorangan dan
kelompok. Keberanian siswa meningkat untuk tampil didepan kelas menjawab
soal–soal latihan maupun soal–soal tugas. Pada akhirnya dapat disimpulkan
bahwa penerapan pembelajaran melalui pendekatan Kontekstual dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII8 SMP Negeri 1 Pallangg.
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