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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Beberapa pandangan metode penelitian secara umum menurut para ahli (Topan setiawan, 

2012): 

1. Nasir (1988:51) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang 

digunakan untuk peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas 

masalah yang diajukan. 

2. Sugiyono (2004:1) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

3. Winarno (1994) menyatakan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang dilakukan dengan teknik yang diteliti dan sistematik. 

4. Muhiddin Sirat (2006) menyatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara 

memilih masalah dan penentuan judul penelitian. 

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat diambil kesimpulan 

bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk 

memecahkan masalah dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. 

 

B. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode PTK sebab melalui metode ini maka guru yang lebih 

mengenal keadaan kelasnya dapat melakukan penelitian secara langsung untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika. Dengan penelitian ini pula diharapkan guru 

dapat memperbaiki kinerjanya agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara ideal. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah cara seseorang atau kelompok dalam 

mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka dapat menguji dan mempelajari hasil dari 

pengalaman mereka. 



 

Bayunita Cahyasari, 2013 

Penerapan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Pelajaran Matematika Dengan Materi 

Bilangan Bulat Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

 

 

Model penelitian tindakan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

penelitian tindakan spiral dari Arikunto. Pada hakekatnya model Arikunto berupa perangkat-

perangkat atau untaian dengan setiap perangkat terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dipandang sebagai suatu siklus. Banyaknya siklus 

dalam PTK tergantung dari permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan,  yang pada 

umumnya lebih dari satu siklus.  
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Gambar 3.1  

Model PTK Arikunto 

 

 

1. Perencanaan  

Perencanaan didasarkan pada hasil penngamatan awal. Secara rinci perencanaan 

mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau 

merubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-

permasalahan. Perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai 

dengan kondisi nyata yang ada. 

2. Pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya 

perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana 

tindakan.  

3. Observasi (pengamatan)  

Kegiatan observasi dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan pengumpulan data 

dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti mengamati hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa.  

4. Refleksi  

Kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi terhadap semua 

informasi yang diperoleh saat kegiatan pelaksanaan. 

 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Utama Mandiri I yang berlokasi di Jalan Mahar 

Martanegara No.115 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Dalam 
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penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian secara umumnya adalah siswa kelas IV-C tahun 

ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang. 

 

 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan PTK dilakukan dalam tiga siklus atau lebih. Apabila tiga siklus yang 

dilaksanakan belum dapat mengatasi masalah maka akan dilakukan tindakan perbaikan pada 

siklus selanjutnya. Sebelum dilaksanakan tindakan dalam penelitian ini diawali dengan 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah melalui observasi awal kemudian melakukan refleksi 

untuk melakukan cara dan tindakan pemecahan masalah yang akan ditempuh pada siklus 

pertama. Hasil dari kegiatan pelaksanaan pada siklus pertama akan direfleksikan untuk 

melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan pada siklus kedua, dan begitu pula dengan siklus 

selanjutnya. Secara keseluruhan dalam setiap siklus terdapat empat tahap yang harus ditempuh, 

yaitu: 

1. Perencanaan 

Tahap ini mencakup semua perencanaan tindakan seperti pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dialami, menyiapkan metode, alat dan sumber pembelajaran serta 

merencanakan langkah-langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.  

Dalam tahap ini penulis menetapkan seluruh rencana tindakan yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki praktek pembelajaran mengenai bilangan bulat, yaitu dengan menerapkan 

pendekatan CTL, adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu :  

a. Meminta izin kepada Kepala Sekolah dan guru kelas IV-C SD Negeri Utama Mandiri I.  

b. Merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang akan dilakukan 

untuk menguji hipotesis.  
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c. Merancang pembelajaran Matematika mengenai bilangan bulat dengan menggunakan 

pendekatan CTL. Sebelum tindakan pembelajaran dilaksanakan, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan guru kelas. RPP tersebut 

disertai dengan LKS. 

d. Merancang alat-alat untuk percobaan dan media pembelajaran tentang bilangan bulat 

yang akan digunakan. 

e. Mempersiapkan rekan observer yang bertugas untuk membantu peneliti mengamati 

kegiatan pembelajaran, mencatat kelebihan dan kekurangan peneliti sebagai guru saat 

mengajar yang hasilnya kemudian akan di refleksikan bersama-sama. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini, pelaksanaan belajar mengajar pada mata pelajaran Matematika dilakukan 

sesuai dengan persiapan yang telah direncanakan. Guru melakukan proses kegiatan pembelajaran 

sebagaimana biasanya, sehingga tidak terkesan sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian 

ini guru menggunakan metode PTK. Maka dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran ada 

kolaboratif dan partisipatif antara guru yang melakukan proses pembelajaran dengan observer. 

Semua proses pembelajaran tersusun di dalam persiapan mengajar dan lembar kerja siswa 

dengan alokasi waktu pada setiap pertemuan adalah 2x35 menit. Dimana guru memberikan tes 

untuk mengetahui penguasaan dan pemahaman konsep materi yang diberikan. Adapun 

pelaksanaan tindakan ini sesuai dengan jadwal penelitian Rencana Perlaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan pelaksanaan di kegiatan sesuai dengan tahapan pembelajaran CTL, meliputi 1. 

Konstruktivisme; 2. inkuiri; 3. Bertanya; 4. Masyarakat Belajar; 5. Pemodelan, 6. Refleksi, dan 

7. Penilaian Autentik. yakni sebagai berikut: 

a. Siklus 1 

1) Melakukan kegiatan konstuktivisme  dengan memberikan contoh kepada siswa 

penerapan konsep bilangan bulat tentang mengurutkan dalam kehidupan sehari-hari dan 



 

Bayunita Cahyasari, 2013 

Penerapan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Pelajaran Matematika Dengan Materi 

Bilangan Bulat Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

 

 

dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi untuk mengetahui pengetahuan awal 

peserta didik. 

2) Melakukan kegiatan inkuiri memberikan lembar kerja siswa yang di dalamnya memuat 

suatu permasalahan kontekstual dan membimbing siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok. 

3) Melakukan kegiatan bertanya dengan melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui 

pemahaman siswa. 

4) Melakukan kegiatan masyarakat belajar, yaitu mengelompokkan siswa untuk melakukan 

kerja sama dalam proses pembelajaran. 

5) Melakukan demonstrasi melalui kegiatan modeling untuk melatih keterampilan atau 

pengetahuan tertentu. 

6) Tahap penutup, yaitu: 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi mengenai pelajaran 

yang telah diberikan. 

b. Memberikan post test untuk menilai hasil belajar siswa (penilaian autentik) dan 

mengukur tercapainya indikator. 

7) Memberikan tindak lanjut 

b. Siklus 2 

1) Melakukan kegiatan konstuktivisme  dengan memberikan contoh kepada siswa penerapan 

konsep penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dan dengan mengajukan 

pertanyaan mengenai materi untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dan 

menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok. 

2) Melakukan kegiatan inkuiri dengan memberikan lembar kerja siswa yang di dalamnya 

memuat suatu permasalahan kontekstual dan membimbing siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok. Kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai hasil kegiatan yang 

telah dilakukan siswa. Setelah peserta didik melakukan diskusi, setiap kelompok 

ditugaskan untuk membacakan dan melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. 
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3) Melakukan kegiatan bertanya untuk memancing siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya  

4) Melakukan kegiatan masyarakat belajar, yaitu mengelompokkan siswa untuk melakukan 

kerja sama dalam proses pembelajaran. 

5) Melakukan demonstrasi melalui kegiatan modeling untuk melatih keterampilan atau 

pengetahuan tertentu. 

6) Tahap penutup, yaitu: 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi mengenai pelajaran 

yang telah diberikan. 

d. Memberikan post test untuk menilai hasil belajar siswa (penilaian autentik) dan 

mengukur tercapainya indikator. 

7) Memberikan tindak lanjut 

c. Siklus 3 

1) Melakukan kegiatan konstuktivisme  dengan memberikan contoh kepada siswa penerapan 

konsep pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dan dengan mengajukan 

pertanyaan mengenai materi untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dan 

menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok. 

2) Melakukan kegiatan inkuiri dengan memberikan lembar kerja siswa yang di dalamnya 

memuat suatu permasalahan kontekstual dan membimbing siswa untuk berdiskusi dalam 

kelompok. Kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai hasil kegiatan yang 

telah dilakukan siswa. Setelah peserta didik melakukan diskusi, setiap kelompok 

ditugaskan untuk membacakan dan melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. 

3) Melakukan kegiatan bertanya untuk memancing siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya  

4) Melakukan kegiatan masyarakat belajar, yaitu mengelompokkan siswa untuk melakukan 

kerja sama dalam proses pembelajaran. 
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5) Melakukan demonstrasi melalui kegiatan modeling untuk melatih keterampilan atau 

pengetahuan tertentu. 

6) Tahap penutup, yaitu: 

e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi mengenai pelajaran 

yang telah diberikan. 

f. Memberikan post test untuk menilai hasil belajar siswa (penilaian autentik) dan 

mengukur tercapainya indikator. 

 

 

 

 

 

3. Observasi 

Pada tahap ini terdiri dari pengumpulan data serta mencatat setiap aktivitas siswa dan 

kinerja guru pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Observer bertugas mengamati kinerja 

guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan mengacu pada lembar 

observasi. 

Selama pembelajaran berlangsung, peneliti dibantu oleh observer untuk melakukan 

pengamatan sebagai acuan, disediakan lembar observasi dengan aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Mengkaji dan menelaah kegiatan yang relevan dengan mata pelajaran. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

c. Menggunakan metode yang sesuai. 

d. Menggunakan alat peraga. 

e. Memberikan motivasi. 

f. Melaksanakan pos test. 

g. Memberikan penilaian di akhir pembelajaran. 
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Hasil evaluasi pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siklus kesatu akan 

dijadikan bahan acuan dalam siklus berikutnya. 

4. Refleksi  

Guru beserta observer mendiskusikan hasil dari pengamatan proses kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan berdasar dari instrumen pengamatan. Kelebihan yang 

terdapat dalam pembelajaran siklus pertama akan dijadikan acuan guru dalam melakukan siklus 

berikutnya, dan kekurangan yang masih terdapat dalam pembelajaran akan didiskusikan bersama 

cara penyelesaiannya. Sehingga guru dapat menentukan perbaikan pembelajaran sebagai bahan 

menyusun tindakan pada siklus selanjutnya. 

 

 

 

 

  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Tes 

a. Tes  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok (Arikunto, 2006).  

Adapun alat yang digunakan dalam tes ini terdiri dari: 

1) Soal uraian yang diberikan pada akhir pembelajaran dengan tujuan untuk 

memperoleh data peningkatan hasil belajar. 

2) Lembar kerja siswa (LKS) yang diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan 

diskusi kelompok. 
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2. Instrumen non Tes 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Arikunto, 2006). Observasi terkait 

dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar yang dapat dilakukan secara formal yaitu 

observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Adapun format lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa terlampir. 

b. Lembar penilaian afektiif  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Arikunto, 2006). Observasi terkait 

dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar yang dapat dilakukan secara formal yaitu 

observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

c. Angket 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui (Arikunto, 2006). Angket digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

mengenai respon siswa tentang penerapan pendekatan CTL pada materi Bilangan Bulat. Adapun 

hasil dari angket terlampir. 

 

d. Dokumentasi 

Hasil dari dokumentasi selama proses pembelajaran berlangsung berupa foto-foto atau 

gambar, sehingga proses pembelajaran terlihat jelas. Adapun hasil-hasil dokumentasi terlampir. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 
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a. Tes  

Lembar tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa secara kognitif dan 

mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Tes ini 

dilaksanakan pada setiap siklusnya. 

b. Lembar Observasi Guru dan Siswa 

Observasi dilakukan untuk mengamati data kelas tempat berlangsungnya pembelajaran 

yang dilakukan observer untuk mengetahui aktivitas guru maupun siswa yang dimulai dari 

kegiatan pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Sedangkan perilaku siswa akan 

terobservasi dalam kegiatan pembelajaran Matematika di kelas IV. Kegiatan observasi ini akan 

dilakukan dalam setiap siklus pembelajaran.  

c. Lembar penilaian afektif 

Penilaian afektif digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam aspek sikap. 

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan lembar penilaian afektif yang berisi pernyataan 

mengenai aspek yang akan dinilai beserta poin penilaiannya, antara lain dari 0 sampai 3. 

d. Angket  

Dalam penelitian ini, angket dipilih untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan pendekatan CTL.Dari beberapa data yang telah 

dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka data tersebut diolah sehingga menjadi data 

sebenarnya dengan pengolahan melalui analisis data. 

 

2. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Pengolahan Hasil Tes 

1) Pra siklus 
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Diberikannya soal uji analisis atau analisis butir soal ini yaitu untuk melihat taraf 

kesukaran soal. Selain itu, soal ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa. 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Bilangan 

yang menunjukkan sukar dan mudahnya soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks 

kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. 

0  1,0 

 

 

 

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa 

 

2) Siklus 

Soal tes diberikan setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan CTL pada setiap siklusnya. Bentuk soal yang diberikan kepada siswa adalah 

soal uraian dengan terlebih dahulu menentukan jawaban standar dan skor pada setiap 

soal. Batas ketercapaian hasil belajar siswa didasarkan pada KKM yang terdapat di 

sekolah, yaitu 70. Siswa yang memperoleh nilai diatas 70 dinyatakan lulus. Kriteria kelas 

dinyatakan tuntas belajar jika  rata-rata kelas mencapai 80% yang telah ditentukan. Data 

yang diperoleh dari hasil tes kemudian diolah dan dihitung melalui penyekoran dan 

menilai setiap siswa berdasarkan nilai rata-rata kelas. 

Untuk menghitung nilai rata-rata kelas adalah: 

P=   
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Keterangan: 

 = jumlah seluruh nilai siswa 

N = Banyak siswa 

 

Setelah mengetahui nilai rata-rata kelas, di akhir dihitung selisih nilai rata-rata kelas pada 

siklus pertama, kedua dan ketiga untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. 

Kemudian mencari ketuntasan belajar siswa dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Untuk menghitung ketuntasan belajar: 

 

 

Keterangan: 

TB = Ketuntasan Belajar Siswa (%) 

 = Jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM. 

n = Jumlah siswa 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kategori Ketuntasan Belajar Siswa 

Presentasi  Kategori  

0-30% Sangat Rendah 
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31-54% Rendah 

55-74% Normal 

75-89% Tinggi  

90-100% Sangat Tinggi 

(Arikunto, 2009) 

 

b. Pengolahan Data Hasil Observasi 

Dalam lembar observasi yang digunakan, peneliti menggunakan kriteria (Ya) atau 

(Tidak). Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk mengolah data terebut 

yaitu dengan : 

1) Menghitung jumlah jawaban “ya” dan “tidak” yang observer isi pada format 

observasi. 

2) Jawaban yang telah terkumpul kemudian dihitung dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

 Kegiatan guru dan siswa =  x 100% 

 

 

c. Pengolahan Data Ranah Afektif 

Pengolahan ranah afektif dihitung presentasinya dengan menggunakan rumus: 

 Presentase Aspek =  x 100% 
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Untuk menginterpretasikan hasil perhitungan diatas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Hasil Belajar Afektif 

Presentasi Kategori  

80-100% Sangat Baik 

60-79% Baik  

40-59% Cukup  

10-39% Rendah  

0-19% Sangat Rendah 

 

Tabel 3.3  

Rubrik Penilaian Afektif 

No Aspek yang diamati Indikator deskriptor 

1. Aktif mengikuti diskusi 

dan tanggung jawab 

kelompok 

1. Aktif dalam melakukan 

pengamatan  

2. Siswa berani untuk bertanya 

3. Siswa berani untuk 

mengemukakan pendapat tanpa 

disuruh oleh guru 

 

3= jika siswa melakukan 3 

indikator 

2= jika siswa melakukan 2 

indikator 

1=  jika siswa melakukan 1 

indikator 

2. Kerjasama dalam 

melakukan diskusi 

1. Mau membantu teman selama 

mengikuti kegiatan diskusi 

2. Tidak mengganngu teman 

3. Bertanggung jawab dalam tugas 

di kelompoknya 

3= jika siswa melakukan 3 

indikator 

2= jika siswa melakukan 2 

indikator 
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d. Pe

n

g

o

l

a

han Data Hasil angket 

Pengolahan data hasil angket ditentukan dengan cara menentukan jumlah dari jumlah 

frekuensi jawaban siswa dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Presentase=  x 100% 

 

Tabel 3.4  

Presentase Jawaban Angket 

Presentase (%) Kategori 

0 Tidak seorangpun 

1-24 Sebagian kecil 

25-49 Hampir setengahnya 

50 Setengahnya 

51-74 Sebagian besar 

75-99 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya  

Fred Archenhoid (Herlina, 2012: 48) 

1=  jika siswa melakukan 1 

indikator 

3. Cara kerja dalam 

melaksanakan diskusi 

1. Cekatann dalam melakukan 

pekerjaan 

2. Siswa sungguh-sungguh dalam 

melakukan kegiatan percobaan 

3. Siswa melakukan langkah sesuai 

dengan tuntutan LKS 

3= jika siswa melakukan 3 

idikator 

2= jika siswa melakukan 2 

indikator 

1=  jika siswa melakukan 1 

indikator 
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 Setelah data angket dihitung dan dibuat presentasinya, kemudian data hasil angket diolah 

dengan menggunakan analisis deskriptif sesuai dengan jawaban hasil rata-rata presentasi dan 

jawaban siswa. Sehingga dapat ditafsirkan mengenai respon siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan pendekatan CTL. 


