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ABSTRAK  

Gunawan, Arif, 2013. Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning) menggunakan CD Interaktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPS Siswa  Kelas V SD Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang. Skripsi. 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing (1) Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. (2) 

Tri Murtini, S. Pd. M.Pd. 

Mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar merupakan pelajaran yang tersusun 

secara sistematis, komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu kegiatan 

pembelajaran  harus dilaksanakan dengan menggunakan bantuan media 

pembelajaran. Sedangkan penyampaian guru hanya bersifat verbalisme tanpa 

pengertian yang konkret. Hasil pengamatan pembelajaran IPS di kelas V SDN 

Plumbon 02 Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran  

IPS sebagai berikut, guru belum menggunakan media saat menyampaikan materi, 

belum terbiasanya menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Guna 

meningkatkan  pembelajaran  di kelas tersebut peneliti menerapkan model CTL 

menggunakan CD interaktif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah 

penerapan model CTL menggunakan CD interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas belajar, serta hasil belajar IPS siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar, serta hasil belajar 

IPS siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang 

melalui model CTL dengan menggunakan CD interaktif. 

Penelitian ini menggunakan rancangan  peneltian tindakan kelas yang terdiri 

atas dua siklus. Setiap siklus terdapat empat tahapan yaitu  perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 

Plumbon 02 Kab. Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes 

dan non tes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Keterampilan guru siklus I rata-rata 2.87 

kategri baik, pada siklus II rata-rata 3.88 kategori baik sekali. (2) Aktivitas siswa 

belajar rata-rata 2.83 kategori baik, pada siklus II rata-rata 3.64 kategori baik 

sekali. (3) Ketuntasan belajar klasikal dari 28 siswa pada siklus I sebanyak 22 

anak (78.57%), dan meningkat pada siklus II sebanyak 25 anak (89.19%). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

CTL menggunakan CD interaktif dapat meningkatkan pembelajaran IPS meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa SDN Plumbon 02 

Kabupaten Semarang. Berdasarkan simpulan tersebut, saran peneliti adalah: 

model CTL menggunakan CD interaktif dapat memfasilitasi siswa belajar mandiri 

dan menarik perhatian siswa melalui tampilan yang bagus sehingga sangat baik 

jika diterapkan dalam pembelajaran  IPS.  

 

Kata Kunci :   Kontekstual menggunakan CD interaktif, hasil belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 . LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam membentuk manusia yang 

memiliki kualitas lebih baik. Peningkatan kualitas tersebut tidak terlepas dari 

kualitas yang dimiliki tenaga pendidik atau Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh 

sebab itu, lembaga pendidikan juga harus mampu memenuhi kebutuhan SDM baik 

dalam segi jumlah maupun kualitas guna mengembangkan unsur-unsur pokok 

serta meningkatkan proses pendidikan setempat. 

Peningkatan kualitas pembelajaran perlu menggunakan strategi-strategi 

tertentu. Strategi tersebut tidak lain adalah pemilihan model, metode dan 

penggunaan media pembelajaran. Dalam pemilihan dan penggunaan metode 

pembelajaran tersebut, hendaknya tenaga pendidik memperhatikan kondisi 

sekolah juga lingkungan disekitar sekolah tersebut. Upaya ini dilakukan agar 

pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran tersebut lebih terarah, tepat dan 

efisien. 

Materi yang disajikan dalam setiap proses pembelajaran haruslah dapat 

menimbulkan perubahan sikap dan memberikan pengaruh positif kepada setiap 

peserta didik.  Hal ini dimaksudkan agar pengaruh positif tersebut dapat 

digunakan peserta didik sebagai bekal baik berupa kecakapan maupun keahlian 

yang akan digunakan dalam kehidupan yang lebih nyata dan penuh tantangan. 
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Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 

2003 (2003:6), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006) menegaskan 

bahwa melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

Warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab serta warga 

dunia yang cinta damai. Fenomena kehidupan global di masa mendatang yang 

penuh dengan tantangan, menuntut mata pelajaran IPS untuk dirancang bisa 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Perkembangan kognitif Piaget pada umumnya untuk anak kelas V berada 

pada tahapan Concrete Operational (7–11 tahun) : Anak dapat berpikir secara 

logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-

benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda, sehingga dalam proses 

pembelajaran guru harus bisa memberikan contoh-contoh yang konkret agar 

mudah dipahami oleh peserta didik. 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar perlu disusun secara sistimatis, 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan 
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mampu membina siswa agar menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung 

jawab dan warga dunia yang efektif, dalam masyarakat global yang selalu 

mengalami perubahan setiap saat.  

Untuk itu, pembelajaran IPS perlu dirancang untuk membangun dan 

merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu 

berubah dan berkembang secara terus menerus. Berdasarkan hasil refleksi awal 

kondisi pendidikan IPS di Sekolah Dasar Negeri Plumbon 02 saat ini, dalam 

proses pembelajaran guru menyampaikan materi bersifat langsung yaitu tanpa 

menggunakan suatu alat/media lebih sering dominan karena belum adanya media 

elektronika yang memadai terdapat pada sekolah, serta kurang sesuainya iklim 

pembelajaran yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Banyak diantaranya guru 

yang tidak memilih dan menggunakan metode pembelajaran bervariasi yang 

kurang sesuai sehingga mengakibatkan siswa menjadi cepat bosan serta ramai 

sendiri karena suasana pembelajaran yang monoton. Sehingga hasil belajar belajar 

IPS siswa masih rendah, dari 28 siswa, hanya 10 siswa saja yang mendapatkan 

nilai di atas 60 atau ± 36 %. Siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60 sebanyak 

18 siswa atau ± 63 %, dengan  rata-rata nilai adalah 57 dan  kriteria ketuntasan 

minimal 62. Nilai tertinggi 80 dan terendah 30 serta masih banyak yang berada di 

bawah KKM. Apabila masalah tersebut dapat dipecahkan dengan baik, maka akan 

sangat bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru seperti peningkatan 

proses pembelajaran, menjadikan lebih berpengalaman serta kreatif dalam 

memilih, penggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efisien. Sehingga 

akan tercipta kegiatan pembelajaran yang kondusif dan baik, beserta pengetahuan 
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bagi guru untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Sedangkan 

bagi siswa tentunya meningkatnya pemahaman dan hasil belajar pada materi yang 

berkaitan, sekaligus menimbulkan pengaruh daya tarik positif terhadap proses 

pembelajaran dimana ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran berasal 

dari guru dan proses pembelajaranya. 

Sehubungan dengan permasalahan tentang rendahnya hasil belajar siswa, 

maka upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam pendidikan IPS merupakan 

kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan kondisi dan keadaan 

yang terdapat di SDN Plumbon 02 Kabupaten Semarang,  dengan latar belakang 

orang tua siswa yang kebanyakan hanya sebagai buruh tani, pedagang serta usaha 

industri kecil, maka salah satu model pembelajaran yang di duga dapat 

menjembatani keresahan tersebut adalah model belajar melalui penerapan model 

CTL (Contextual Teaching and Learning) . Di dalam pembelajaran menggunakan 

model CTL (Contextual Teaching and Learning) , pengetahuan dan keterampilan 

siswa diperoleh dari usaha siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan baru ketika ia belajar (Nurhadi dalam Wiji, 2009:31). Melalui model 

CTL (Contextual Teaching and Learning) akan ditanamkan konsep dasar pada 

siswa dalam pendidikan IPS yaitu berkaitan erat dengan keadaan sekitar manusia 

beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Pendidikan IPS mempunyai tujuan untuk mengembangkan kualitas peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki 

sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi baik yang menimpa dirinya 
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maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (Sumaatmaja dalam Puskur, 2007: 

2). Selain itu pendidikan IPS juga berfungsi untuk pembangunan jati diri bangsa 

pada peserta didik yang menuju tercapainya integrasi bangsa (Supriatna, 2007: 

10).  

Mata pelajaran IPS dalam KTSP mempunyai alokasi waktu yang kurang 

proporsional. Waktu yang diberikan sangat singkat, sedangkan materi yang harus 

diajarkan sangat banyak. Mengingat singkatnya waktu yang tersedia maka guru 

harus mampu menyajikan materi pelajaran secara efektif agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima peserta didik dengan baik dan tidak hanya verbalitas 

tanpa pengertian yang konkret. Perkembangan  kognitif siswa usia 7 sampai 11 

tahun merupakan kategori usia concerte operational periode menurut Piaget 

(DepDikNas BalitBang Puskur, 2007: 13). Guru juga harus memperhatikan bahwa 

sempitnya waktu yang tersedia untuk mempelajari pendidikan IPS hendaknya 

tidak mengurangi kemampuan siswa untuk memperoleh kualitas belajar yang 

maksimal. Oleh sebab itu pendekatan pembelajaran  menjadi faktor penting demi 

tercapainya efektifitas pembelajaran  

Hasil penelitian tentang penerapan model CTL menurut penelitian Kasiono 

(2009:1) yang berjudul Meningkatkan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial 

melalui pembelajaran kontekstual pada siswa kelas IV SDN  Kedungringin IV 

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa: hasil penelitian 

menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Secara klasikal terjadi 

peningkatan rata-rata sebesar 27,0 dari pra-tindakan dengan nilai 40,3 menjadi 

67,3 pada siklus I dengan nilai 67,3 dan kenaikan rata-rata 13,9 dari siklus I 
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dengan nilai 67,3 menjadi 81,2 pada siklus II. Prosentase jumlah siswa yang 

tuntas belajar mengalami peningkatan sebesar 35,3 % dari pra-tindakan dengan 

prosentase ketuntasan 17,6 % menjadi 52,9 % pada siklus I dan kenaikan sebesar 

41.2 % dari siklus I dengan prosentase ketuntasan 52,9 % menjadi 94, 1 % pada 

siklus II. Dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa model CTL 

(Contextual Teaching and Learning)  dapat meningkatkan presatasi belajar IPS 

pada siswa kelas IV SDN Kedungringin IV kecamatan Beji kabupaten Pasuruan. 

(deposited by Yuldarrahman Yuldarrahman, 05 Jun 2009 14:58 ). 

Penggunaan CD interaktif dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Disamping itu penggunaan CD interaktif 

juga belum pernah diberikan di SDN Plumbon 02 tersebut, sehingga dapat 

membuat siswa mudah tertarik dan merasa ingin tahu. Ketika rasa ingin tahunya 

timbul siswa akan aktif untuk memikirkan dan menemukan sendiri berhubungan 

apa yang ingin dicapai terkait dengan ilmu pengetahuan. Beberapa nilai tambah 

tersebut menjadikan faktor pendorong bagi peneliti mengapa lebih memilih 

menggunakan CD interaktif dari pada media pembelajaran lainnya. Penerapan 

model CTL (Contextual Teaching and Learning) dengan menggunakan CD 

interaktif ini diharapkan dapat mencapai proses kegiatan belajar mengajar yang 

lebih inovatif, menyenangkan, efektif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar IPS siswa sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai, sekaligus meningkatkan ketrampilan guru dan siswa. 

Bertitik tolak pada uraian di atas dan hasil penelitian orang lain, maka dalam 

penulisan skripsi ini perlu dilakukan penelitian yang berkenaan dengan 
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“Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD 

interaktif untuk Meningkatkan  Hasil Belajar IPS pada  Siswa  Kelas V SD Negeri 

Plumbon 02 Kabupaten Semarang”. Dengan materi Jenis-Jenis Usaha dan 

Kegiatan Ekonomi di Indonesia. 

 

1.2 . RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan secara umum 

dapat dirumuskan antara lain: 

“Apakah penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPS dengan materi Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di 

Indonesia pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Plumbon 02?” 

Adapun masalah khusus dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dapat meningkat? 

2. Apakah dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif aktivitas siswa kelas V SDN Plumbon 02 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkat? 
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3. Apakah dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif hasil belajar siswa kelas V SDN Plumbon 02 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dapat meningkat? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah, peneliti menggunakan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif dalam upaya 

memecahkan permasalahan tentang rendahnya  hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS di kelas V SDN Plumbon 02 Kabupaten Semarang, materi 

pokok Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia, kompetensi dasar 

mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia menurut Trianto 

2007:105 dengan 7 langkah yaitu: kontruktivisme, permodelan, menemukan, 

bertanya, masyarakat belajar, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya dengan 

penerapan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Guru melakukan curah pendapat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang menuju pada pengalaman siswa tentang bentuk-bentuk usaha 

perekonomian yang ada disekitarnya. 

b. Guru menyampaikan materi dengan bantuan siswa untuk menggunakan CD 

interaktif di depan kelas dengan tujuan supaya anak memiliki keberanian dan 

keterampilan dalam mengoperasikan komputer.  

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi  materi 

yang ada pada CD interaktif dengan bimbingan guru.  

d. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi hasil eksplorasi yang 

masih belum dipahaminya.  
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e. Guru menjelaskan materi yang belum di pahami, kemudian membagi 5 

kelompok belajar dengan anggota setiap kelompok 5/6 siswa, siswa dengan 

cepat membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi kegiatan 

ekonomi. Kemudian menyuruh anak untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas.  

f. Guru pada kegiatan akhir memberikan umpan balik mengulas materi dengan 

memberikan pertanyaan berupa quis dan siswa merespon dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan guru.  

g. Guru memberikan evaluasi soal dan memberikan penilaian berupa nilai tes 

awal, tes proses, tes akhir. 

 

1.3 . TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk  meningkatkan hasil belajar IPS 

materi Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia melalui penerapan 

model CTL (Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif. 

1.3.2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk : 

1.3.2.1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

melalui penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning)  

menggunakan CD interaktif. 
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1.3.2.2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Plumbon 02 Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang dalam pembelajaran  pendidikan IPS melalui Model 

CTL (Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif. 

1.3.2.3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  pendidikan IPS 

melalui model CTL (Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD 

interaktif pada siswa kelas V SDN Plumbon 02 Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang. 

1.4 . MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan pemahaman pada guru dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran pendidikan IPS dengan model pembelajaran Kontekstual 

menggunakan CD interaktif. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Manfaat bagi Guru 

1. Memberikan masukan kepada guru tentang pentingnya model CTL 

(Contextual Teaching and Learning)  menggunakan CD interaktif  

2. Mengembangkan kegiatan pembelajaran  pendidikan IPS yang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa dengan model CTL (Contextual 

Teaching and Learning)  menggunakan CD interaktif yang melibatkan siswa 

aktif dari seluruh kegiatan di dalam kelas. 

3. Guru lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan model pembelajaran 
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1.4.2.2. Manfaat bagi Siswa  

1. Dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD 

ineteraktif dapat melatih siswa untuk bekerja sama dan memupuk tali 

persaudaraan. 

2. Melalui model CTL (Contextual Teaching and Learning)  menggunakan CD 

interaktif diperolehnya pemahaman tentang Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan 

Ekonomi di Indonesia beserta konsep keseluruhannya yang dapat 

dimanfaaatkan dalam  kehidupan bermasyarakat. 

1.4.2.3. Manfaat bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan serta dorongan dalam mengembangkan kurikulum 

pembelajaran yang inovatif dalam rangka perbaikan pembelajaran guna 

peningkatan kualitas pembelajaran  pendidikan IPS di SD. 

1.4.2.4. Manfaat bagi Komponen Pendidikan  

Memberikan sumbangan konseptual agar senantiasa berupaya meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui pendekatan pembelajaran  yang inovatif, misalnya 

dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning) . 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 . KERANGKA  TEORI 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Menurut Eggen dan Kauchack dalam Sumardjono (2012:9) belajar terjadi 

apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sebagai perubahannya (Performance-nya) berubah dari waktu 

sebelum ia mengalami situasi itu kewaktu sesudah ia mengalami situasi tadi. 

Menurut Gagne dalam Dimyati (2010:10) belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas itu adalah dari 

(i) stimulus yang berasal dari lingkungan, dan (ii) proses kognitif yang dilakukan 

oleh pembelajar. 

Menurut Hamalik (2010:27) belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan. 
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Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas yang diberikan dengan menghasilkan perubahan tingkah laku, 

keterampilan, dan pengetahuan yang pada prinsipnya individu yang belajar 

memperoleh sesuatu yang baru, belajar untuk memperoleh sifat berbeda dan 

belajar untuk mengembangkan kebiasaan. Hasil belajar dapat dipengaruhi dengan 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor yang berasal 

dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar siswa (Slameto, 2010: 54-72). 

A. Faktor dari dalam 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar yang berasal 

dari siswa yang sedang belajar. Faktor dari dalam ini meliputi:  

1. Faktor Jasmaniah,  

a) Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu, selain itu ia juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan 

kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. 

 Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan 

tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah. 
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b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu berupa buta, setengah buta, tuli, 

setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga 

pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau 

mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

2. Faktor Psikologis 

Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar adalah: inteligensi, 

perhatian , minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. 

a) Inteligensi  

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang 

sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. 

b) Perhatian  

Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi 

perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

Maka usahakanlah bahan pelajaran menarik perhatian siswa. 

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 
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pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

d) Bakat  

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasikan menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.  Bakat 

itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai 

dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar. 

e) Motif 

Motif erat sekali dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses belajar 

haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan 

baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar. 

f) Kematangan  

Kematangan adalah tingkat dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum 

berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu 

diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. 

g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau beraksi. Kesediaan itu 

timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 
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3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. 

Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran 

di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang laancar pada bagian-bagain tertentu. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan 

rohani dapat terjadi terus-menerus memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa 

istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama/konstan tanpa ada variasi, dan 

mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan 

perhatiannya. 

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa kelelahan itu mempengaruhi 

belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan 

sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

B. Faktor dari luar 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi proses 

dan hasil belajar, meliputi : 

1. Faktor Keluarga 

a) Cara Orang Tua Mendidik 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Cara orang tua 

mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajarnya.  
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b) Relasi Antaranggota Keluarga 

Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih 

sayang dan pengertian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, 

ataukah sikap yang acuh tak acuh. 

c) Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah 

yang gaduh dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang 

belajar. 

d) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar  harus terpenuhi kebutuhan pokoknya. 

e) Pengertian Orang Tua 

Bila anak yang sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. 

Orang tua wajib memberikan pengertian dan dorongan. 

f) Latar Belakang Kebudayaan 

Kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu 

kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

2. Faktor Sekolah  

a) Metode Mengajar 
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Metode mengajar mempengaruhi belajar anak. Metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa  yang tidak baik pula. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang tepat, 

efisien dan efektif mungkin. 

b) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan diberikan kepada siswa. 

Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa 

menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Jelaslah bahan 

pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang kurang baik 

berpengaruh tidak baik terhadap belajar. 

c) Relasi Guru dengan Siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Cara belajar siswa 

juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya.  Di dalam relasi yang baik, siswa 

akan menyukai gurunya, juga menyukai mata pelajaran yang diberikannya. 

d) Relasi Siswa dengan Siswa 

Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana tidak akan melihat 

bahwa di dalam kelas ada grup-grup yang saling bersaing secara tidak sehat.  

e) Disiplin Sekolah  

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah 

dan juga belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru mengajar 

dengan melaksanakan tata tertib. 
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f) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran yang lengkap dan tepat dipakai oleh guru pada waktu mengajar 

dapat memperlancar penerimaan siswa dalam belajar.  

g) Waktu Sekolah 

Memilih waktu yang tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap 

belajar. Waktu terjadinya proses belajar mengajar yang paling baik adalah pagi 

hari karena pikiran masih segar dan jasmani dalam kondisi yang baik. 

h) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing. Yang penting tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. 

i) Keadaan Gedung 

Jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing 

menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam kelas.  

j) Metode Belajar 

Memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil 

belajar. 

k) Tugas Rumah 

Tugas rumah jangan terlalu banyak, karena di rumah anak diberikan 

kesempatan untuk mengerjakan kegiatan yang lain. 

3. Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 
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Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya. Akan tetapi kiranya membatasi kegiatan di dalam 

masyarakat, supaya jangan sampai mengganggu belajarnya.  

b) Mass Media 

Mass media yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap siswa 

dan juga belajarnya. 

c) Teman Bergaul 

Pengaruh dari teman bergaul akan lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada 

yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik. 

d) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Masyarakat yang terdiri dari orang yang tidak terpelajar, penjudi, mencuri dan 

yang kurang baik lainnya akan berpengaruh jelek kepada anak yang berada disitu. 

Akibatnya belajarnya terganggu dan anak bahkan kehilangan semangat 

belajarnya. 

Demikian beberapa faktor kondisional yang mempengaruhi belajar. 

Belajar untuk memperoleh sifat berbeda dengan belajar untuk mengembangkan 

kebiasaan dan sebagainya. Oleh karena itu belajar yang efektif sangat dipengaruhi 

faktor kondisional yang ada dalam pelaksanakan pembelajaran. 

2.1.3. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Robert M. Gagne dalam Sumardjono (2012:13) mengartikan 

pembelajaran  sebagai pengaturan peristiwa yang berada di luar diri siswa, yang 

dirancang guna memudahkan proses belajar dalam diri siswa. 
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Menurut Darsono (2000:24) mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai 

berikut: 

2.1.3.1. Umum  

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum yaitu bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku, 

maka penegertian pembelajaran  adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. 

2.1.3.2. Khusus  

a. Behavioristik  

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menggunakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus dan 

responden (tingkah laku yang diinginkan) perlu dilihat, dan setiap latihan yang 

berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan). 

b. Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berfikir agar dapat mengenal dan memahami alat peraga yang sedang dipelajari. 

Ini sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif yang menekankan 

pada kemampuan kognisi (mengenal) pada individu yang belajar. 

c. Gestalt  

Pembelajaran  adalah usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran  

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya (mengaturnya) 

menjadi suatu gestalt (pola bermakna). Bantuan guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa. 
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d. Humanistik 

Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas 

menentukan bahan pelajaran dan cara yang  dipakai untuk mempelajarinya. 

Dengan demikian dalam pembelajaran memberikan kebebasan pada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. Pembelajaran  yang bersifat humanistik ini mungkin sukar 

diterapkan secara penuh, mengingat kondisi sosial dan budaya yang tidak 

menunjang. Setidaknya guru yang humanistik atau siapapun guru tersebut dengan 

konsep humanistik dapat memberikan layanan belajar yang menyenangkan bagi 

murid, sedangkan bahan belajar tetap berasal dari kurikulum yang berlaku, hanya 

gaya-gaya mengajar dengan penuh tekanan dan ancaman dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan. 

Dari pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi/komunikasi  antara pendidik, peserta didik 

dan bahan ajar/sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang didukung oleh 

sumber belajar dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Dengan pembelajaran 

diharapkan terjadi suatu perubahan tingkah laku yang diperoleh pada diri siswa 

yang belajar, dengan adanya hubungan antara guru, siswa dan lingkungan, dimana 

perubahan tersebut didapatkannya dari kemampuan baru yang berlaku dalam 

waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha untuk memperoleh tujuan 

pembelajaran berupa hasil belajar. Hasil belajar didapatkan dengan memberikan 

tugas kepada siswa untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang optimal. 
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2.1.4. Kualitas Pembelajaran  

Kualitas diartikan sebagai mutu, tingkat atau nilai sedangkan pembelajaran 

menurut konsep komunikasi adalah proses komunikasi fungsional antara siswa 

dengan guru dan siswa dengan siswa, dalam rangka perubahan sikap dan pola 

pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang bersangkutan. Guru berperan 

sebagai komunikator, siswa sebagai komunikan, dan materi dikomunikasikan 

berisi pesan berupa ilmu pengetahuan. Dalam komunikasi banyak arah dalam 

pembelajaran, peran-peran tersebut bisa berubah, yaitu antara guru dengan siswa 

dan sebaliknya, serta antara siswa dengan siswa (Suherman, 2003: 8). 

Menurut Mulyasa (2002: 101) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi 

proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta 

didik terlibat aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang 

besar, dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 

pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). 

Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

masukan merata menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta 

sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.  

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa untuk 

mendapatkan kualitas pembelajaran yang optimal harus terjadi saling interaksi 
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antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa dengan terlebih dahulu seorang 

guru memahami tentang indikator kualitas pembelajaran. 

2.1.5. Indikator Kualitas Pembelajaran 

Adapun yang menjadi indikator kualitas pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

2.1.5.1. Penguasaan guru pada mata pelajaran 

Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh penguasaan guru terhadap 

materi yang akan diajarkan. Penguasaan guru terhadap materi yang akan diajarkan 

akan membuat pengajaran lebih terfokus, selain itu guru bukan hanya sebatas 

menguasai materi namun juga harus mampu merancang strategi penyajiannya 

secara sistematis. 

2.1.5.2. Ketuntasan dalam belajar terlaksana 

Dengan modal penguasaan materi pelajaran serta tersedianya waktu yang 

cukup bagi seorang guru, akan membuat proses pembelajaran menjadi nyaman. 

Siswa akan lebih mudah memahami dengan penyampaian materi yang jelas dan 

terfokus, dengan demikian ketuntasan belajar akan tercapai. 

2.1.5.3. Daya serap siswa meningkat 

Guru dapat melangkah ke materi selanjutnya apabila materi sebelumnya 

dianggap tuntas dan juga persentase daya serap siswa hampir merata. Kualitas 

pembelajaran tidak hanya dinilai dari tingginya nilai sebagian kecil siswa, karena 

hal ini menunjukkan bahwa daya serap siswa tidak merata. Guru harus berusaha 

menata proses pembelajaran dengan baik untuk meminimalkan ketidak merataan 

daya serap siswa di dalam kelas. 
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Sedangkan Agung (2006: 5), memberikan tiga standar kualitas pengajaran yang 

saling mempengaruhi, dalam urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: 

1) Interaksi yang kontinyu antara siswa dan guru 

Guru perlu mengukur apakah cara mereka mengajar sudah benar-benar 

efektif sesuai dengan siswa yang dihadapinya pada saat tertentu, sehingga guru 

memiliki hak untuk memodifikasi cara mengajar, bereksperimen dengan alat 

bantu mengajar yang baru atau juga dalam memperluas kurikulum yang ada. 

2) Cara pembelajaran (learning) dan cara penilaian (assesment) yang digunakan 

dalam kelas. 

Guru harus memahami dengan benar mengenai hal-hal mendasar yang 

dihadapi siswa dalam pembalajaran. Pemahaman ini bukan hanya berdasar pada 

pengajaran satu arah ke siswa, tetapi lebih merupakan pemahaman yang muncul 

dari keaktifan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dengan 

merangkai pengalaman pembelajaran di kelas dan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebalumnya. Dan cara penilaiannya selaras dengan konsep dengan “pembelajaran 

individual” misalnya dengan memvariasikan jenis soal. 

3) Sumber Ilmu Pengetahuan (academic resource) 

Sumber keilmuan berupa prasarana dalam kegiatan pengajaran, yaitu buku, 

alat peraga dan teknologi. Semua hal ini harus dapat dieksplorasi dengan baik 

untuk mendukung setiap proses pengajaran agar wawasan seorang guru menjadi 

lebih luas.  
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Dalam penelitian ini, kualitas pembelajaran yang diteliti adalah keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan 

hasil belajar siswa. 

2.1.6. Keterampilan Mengajar Guru  

Keterampilan-keterampilan mengajar menurut Sumantri (2001:231-252) 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Yang dimaksud dengan keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi siap mental dan 

menimbulkan siswa agar terpusat perhatian pada apa yang dipelajari. Komponen 

membuka pelajaran menurut Rusman (2012:81) adalah sebagai berikut: a) 

menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, 

dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. b) menimbulkan motivasi, 

disertasi kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, 

mengemukakan ide yang bertentangan, dan memerhatikan minat atau interes 

siswa. c) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan 

dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. 

Yang dimaksud dengan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari siswa. Komponen menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan Rusman 

(2012:92) adalah sebagai berikut: a) meninjau kembali penguasaan materi pokok 
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dengan merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran, b) melakukan 

evaluasi antara lain dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa 

sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

2) Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan 

secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan, antara sebab 

akibat, yang diketahui dan yang belum diketahui. Tujuan pemberian penjelasan 

dalam pembelajaran  (Rusman, 2011:87) adalah: a) membimbing siswa untuk 

dapat memahami konsep, hukum, dalil, fakta, prinsip secara objektif dan bernalar, 

b) melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah salah 

atau pertanyaan, c) mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat 

pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman siswa, d) membimbing siswa 

untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti 

dalam memecahkan masalah.  

3) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksud sebagai proses perubahan 

dalam pengajaran yang dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu; variasi dalam 

gaya mengajar, variasi dalam menggunakan alat, media pembelajaran dan variasi 

dalam pola interaksi dalam kelas. Tiga prinsip penggunaan keterampilan 

mengadakan variasi (variation skills) yang perlu diperhatikan guru (Rusman, 

2012:86), yaitu: a) variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu 
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yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, b) variasi harus 

digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan  merusak 

perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran, c) direncanakan 

secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

4) Keterampilan Mengelola Kelas 

Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan 

pada kondisi belajar yang optimal.  Komponen-komponen dalam mengelola kelas 

(Rusman, 2012:90) yaitu sebagai berikut:  

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur bila 

siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan (reinforcement) 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar optimal, 

yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan 

dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi: 

1) modifikasi tingkah laku, guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang 

mengalami masalah/kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut 

dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis, 2) guru 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara 

memperlancar tugas-tugas melalui kerja sama di antara siswa dan memelihara 
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kegiatan-kegiatan kelompok, dan 3) menemukan dan memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah. 

5) Keterampilan bertanya 

Dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang guru 

tidaklah lepas dari guru memberikan pertanyaan dan murid memberikan jawaban 

yang diajukan.  

Pada kenyataannya di lapangan banyak para guru yang tidak menguasai 

teknik-teknik dalam memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga banyak 

pertanyaan tersebut hanya bersifat knowledge saja artinya kebanyakan hanya 

mengandalkan ingatan. 

Tujuan-tujuan dalam memberikan pertanyaan tersebut adalah: 

a. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok 

bahasan. 

b. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep.  

c. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. 

d. Mengembangkan cara belajar siswa aktif. 

e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. 

f. Mendorong siswa mengemukakannya dalam bidang diskusi. 

g. Menguji dan mengukur hasil belajar siswa. 

h. Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar. 

6) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 
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Terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab dapat terjadi 

antara guru-siswa, maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil 

maupun perorangan. Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan 

dengan pembelajaran perseorangan (Rusman, 2012:19) yaitu: a) keterampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi, b) keterampilan mengorganisasi, c) 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, d) keterampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

7) Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalah suatu respon terhadap tingkah laku dan penampilan 

siswa, yang dapat menimbulkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut. Rusman (2012:84) menjelaskan ada empat cara dalam memberikan 

penguatan (reinforcement): 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan namanya, jika tidak jelas akan tidak 

efektif. 

b. Penguatan kepada kelompok siswa. Caranya dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

c. Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan seharusnya diberikan 

sesegera mungkin setelah munculnya tingkah laku/respons siswa yang 

diharapkan. Penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif. 

d. Variasi dalam penggunaan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif. 



31 

 

 

 

8) Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah merupakah salah satu strategi yang 

memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah 

melalui suatu proses yang memberi kesempatan berfikir, berinteraksi sosial serta 

berlatih bersikap positif. Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam 

membimbing diskusi kelompok menurut Rusman (2012:89) yaitu sebagai berikut: 

a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dengan cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 

kemukakan masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan 

diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi. 

b. Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman. Seorang guru 

perlu memperjelas atau menguraikan permasalahan, meminta komentar siswa, 

dan menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan agar 

kelompok perserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas. 

c. Menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat dalam diskusi, 

menuntut seorang guru harus mampu menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang perlu disepakati di samping meneliti 

apakah suatu alasan mempunyai dasar yang kuat. 

d. Meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk 

berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh perhatian. 

e. Memberikan kesempatan untuk berpatisipasi. Dilakaukan dengan cara 

memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan 
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kesempatan pada siswa yang belum bertanya (pendiam) terlebih dahulu, 

mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar 

terhadap pertanyaan temannya. 

f. Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti 

hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. 

g. Hal-hal yang perlu dihindari adalah mendominasi/monopoli pembicaraan 

dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi. 

Maka dapat disimpulkan keterampilan guru adalah usaha guru memimpin 

perubahan situasi dalam arti kemajuan menuju proses perkembangan intelek pada 

khususnya serta proses perkembangan jiwa, sikap, pribadi dan keterampilan untuk 

dapat mengubah, ataupun mengembangkan ide atau gagasan siswa. Oleh karena 

itu, guru harus meamahami berbagai macam aktivitas belajar siswa agar dapat 

menerapkan keterampilan mengajar dengan baik. 

2.1.7. Aktivitas Belajar Siswa  

Segala pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, 

pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas 

yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Tanpa adanya 

aktivitas, proses pembelajaran tidak mungkin berlangsung dengan baik.  

Menurut Paul D. Dierich dalam (Hamalik, 2010:172) membagi jenis-jenis 

aktivitas dalam belajar antara lain: 
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1. Kegiatan-kegiatan Visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan Lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan Mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan Menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan Menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan Metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan Mental 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan Emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 
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Dalam penelitian tindakan ini aktivitas siswa yang akan diobservasi dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan pendekatan CTL menggunakan 

CD interaktif adalah 7 aktivitas siswa  yang akan diambil untuk penelitian 

tindakan kelas dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

2.1.8. Hasil Belajar      

Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh pembelajar sesudah 

mengalami aktivitas pembelajaran. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang telah didapat oleh pembelajar. Apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Klasifikasi  hasil belajar dari 

Benyamin S. Bloom dalam Tri Ani (2006:5) secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah yaitu : 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang. Hasil 

belajar kognitif melibatkan siswa kedalam proses berpikir seperti mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisa sintesis dan evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan kemampuan yang berkenaan dengan sikap, 

nilai perasaan dan emosi. Tingkatan-tingkatannya aspek ini dimulai dari yang 

sederhana sampai kepada tingkatan yang kompleks, yaitu penerimaan, 

penanggapan penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi nilai. 
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3) Ranah Psikomotor  

Ranah Psikomotor berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut gerakan-

gerakan otot. Tingkatan-tingkatan aspek ini, yaitu gerakan refleks keterampilan 

pada gerak dasar kemampuan perseptual, kemampuan dibidang fisik, gerakan-

gerakan skil mulai dari keterampilan sederhana sampai kepada keterampilan yang 

kompleks dan kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi seperti gerakan 

ekspresif dan interpretative.  

Agar suatu pembelajaran dapat mencakup ke dalam ketiga ranah yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik peneliti harus memiliki tujuan pembelajaran 

yang jelas agar proses mentransfer pengetahuan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. 

2.1.9. Tujuan pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Oleh karena itu pembelajaran  pasti mempunyai tujuan. Tujuan 

pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku siswa. Untuk menunjang kelancaran dalam pembelajaran serta hasil  

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai guru harus menyiapkan beberapa 

komponen pembelajaran. 

2.1.10. Komponen-komponen pembelajaran 
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Menurut Sudjana (1997:30) ada empat komponen pembelajaran  yaitu 

tujuan, bahan, metode dan alat serta penilaian. Keempat komponen tersebut tidak 

berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan, dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Secara skematis keempat komponen tersebut dapat dilukiskan pada diagram 

berikut ini.  

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Bagan Komponen Pembelajaran 

Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan komponen pertama yang 

harus ditetapkan. Dalam proses pengajaran berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan pembelajaran. Isi tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah hasil 

belajar yang diharapkan.  

Metode dan alat yang digunakan dalam pembelajaran dipilih atas dasar 

tujuan dan bahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode dan alat berfungsi 

sebagai jembatan atau media transportasi pembelajaran terhadap tujuan yang 

harus dicapai. Metode dan alat pembelajaran yang digunakan harus betul-betul 

efektif dan efisien. 

Untuk menetapkan tujuan apakah tercapai atau tidaknya maka penilaian harus 

memainkan fungsi dan peranannya. Dengan perkataan lain bahwa penilaian 

Tujuan 

Bahan Metode dan Alat 

Penilaian 
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sebagai barometer untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan. Itu sebabnya fungsi 

penilaian pada dasarnya mengukur tujuan. 

Jika dianalisis lebih lanjut maka dikatakan bahwa pembelajaran  pada 

dasarnya adalah mengkoordinasi sejumlah komponen di atas, agar satu sama lain 

saling berhubungan dan saling berpengaruh, sehingga menumbuhkan kegiatan 

belajar pada siswa seoptimal mungkin menuju terjadinya perubahan pada siswa 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Suatu pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan 

seseorang yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hasil belajar 

siswa dapat diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Tes ini dapat disusun 

serta dikembangkan dari pengetahuan, pemahaman maupun aplikasi dari suatu 

konsep yang dapat dipelajari oleh para siswa dalam materi pembelajaran di 

sekolah dasar, dimana hasil belajar siswa dapat meningkat dengan adanya 

keterampilan mengajar guru. Dalam penelitian ini usaha guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa yaitu guru harus menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat 

pembelajaran  ilmu pengetahuan sosial. 

2.1.11. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.11.1. Pengertian Hakikat dan Tujuan Pendidikan IPS 

a. Hakikat Pendidikan IPS 

Setiap manusia sejak lahir telah berinteraksi dengan manusia lain, misalnya 

dengan ibu yang melahirkannya, ayahnya, dan keluarganya. Selanjutnya setelah 

usia Taman Kanak-Kanak ia akan berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya, 

dan dengan gurunya. Sesuai dengan bertambahnya umur, maka interaksi tersebut 
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akan bertambah luas begitu juga ia akan mendapat pengalaman dan hubungan 

sosial dari kehidupan masyarakat sekitarnya.  

Dari pengalaman tersebut anak akan mengenal bagaimana begitu 

kompleksnya kehidupan. Misalnya bagaimana cara memenuhi kebutuhan 

hidupnya, cara menghormati orang yang lebih tua, sebagai anggota masyarakat 

harus mentaati aturan atau norma-norma yang berlaku, mengenal hal-hal yang 

baik dan buruk, maupun benar atau salah. Semua pengetahuan yang telah melekat 

pada diri anak tersebut dapat dikatakan sebagai “pengetahuan sosial”. Dengan 

demikian dalam diri kita masing-masing dengan kadar yang berbeda, sebenarnya 

telah terbina pengetahuan sosial tersebut sejak kecil, hanya namanya belum kita 

kenal dan dikenal setelah secara formal memasuki bangku sekolah. 

Maka dapat disimpulkan hakikat pendidikan IPS yaitu untuk dapat 

membina siswa-siswi menjadi warga negara yang baik sesuai dengan norma 

bangsa, memiliki rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah 

airnya sehingga akan tumbuh nilai-nilai positif dalam menumbuhkembangkan diri 

potensi yang ada pada diri siswa serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kepedulian sosial bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara, dari 

hakikat ilmu pengetahuan sosial ini dilanjutkan dengan siswa harus dapat 

memahami tentang tujuan dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial  

b. Tujuan Pendidikan IPS 

Tujuan pendidikan IPS menurut Sumaatmadja dalam (Hidayati, 2006:1-24) 

adalah “ membina anak didik menjadi warga Negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta 
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bagi masyarakat dan negara”. Sedangkan secara rinci Oemar Hamalik 

merumuskan tujuan Pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, 

yaitu : (1) pengetahuan dan pemahaman, (2) sikap hidup belajar, (3) nilai-nilai 

sosial dan sikap, (4) keterampilan (Hamalik, 1992:40-41). 

1) Pengetahuan dan Pemahaman 

Salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. 

Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan 

informasi dan teknik-teknik, sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat 

sekitarnya. Sebagai contohnya tradisi dan nilai-nilai dalam masyarakat, 

kebudayaan dari berbagai lingkungan serta pengaruhnya terhadap hubungan 

dengan warga masyarakat lainnya, pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber 

ekonomi dan masyarakat. 

2) Sikap Hidup Belajar  

IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik, artinya 

dengan belajar IPS anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan 

ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk 

masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan 

motivasi untuk mengetahui, berimajinasi, minat belajar, kemampuan merumuskan 

masalah, dan hipotesis pemecahannya, keinginan melanjutkan eksplorasi IPS 

sampai ke luar kelas, dan kemampuan menarik kesimpulan-kesimpulan 

berdasarkan data. 
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3) Nilai-nilai Sosial dan Sikap 

Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia 

sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-nilai sosial 

merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasarkan nilai-nilai sosial 

yang berkembang dalam masyarakat, dan pribadi/tingkah laku guru sendiri besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Guru dapat 

mengembangkan sikap anak, misalnya menghormati dan mentaati peraturan, 

mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, 

mengenal, dan menggunakan sumber-sumber alam dengan sebaik-baiknya, sikap 

kritis dan analitis, dan sebagainya. 

4) Keterampilan Dasar IPS 

Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya 

mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, 

mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan 

menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. 

Dengan demikian IPS memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia dalam 

hidup bersama dituntut rasa tanggung jawab sosial. Mereka akan menyadari 

bahwa dalam hidup bersama itu akan menghadapi berbagai masalah, diantaranya 

adalah masalah sosial. Dalam konteks ini manusia dihadapkan pada masalah 

dalam skala kecil maupun besar, misalnya masalah keluarga, cekcok dengan 

tetangga, bencana alam, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Apalagi jika 

sudah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan maka akan muncul masalah 

global. Semuanya itu akan mendorong kepekaan sosial dan selanjutnya ini 
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merupakan tantangan bagi anak sampai pada taraf pemecahannya. Untuk 

menyampaikan tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dengan tepat kepada 

siswa secara efektif dan efisien seorang guru harus memilliki acuan atau pun 

pegangan dalam pembelajaran berupa perangkat KTSP salah satunya. 

2.1.11.2. Menurut KTSP (2006), Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

di Sekolah Dasar agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya.  

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.  

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan.  

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat lokal, nasional dan global (KTSP, 2006). 

Pola pembelajaran IPS di SD hendaknya lebih menekankan pada unsur pen 

didikan dan pembekalan pemahaman, nilai-moral, dan keterampilan-keterampilan 

sosial pada siswa. Untuk itu, penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada 

upaya menjejali siswa dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, 

melainkan terletak pada upaya menjadikan siswa memiliki seperangkat 

pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan agar mereka mampu menjadikan apa 

yang telah di pelajarinya sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam 

menjalani kehidupan masyarakat  lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya 

untuk melanjut kan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disinilah sebenarnya 

penekanan misi dari pembelajaran IPS di sekolah dasar yang mengutamakan 
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adanya pengetahuan secara aktual pada setiap pembelajaran yang disebut 

pendekatan model CTL. 

2.1.12. Model CTL (Contextual Teaching and Learning)  

1. Pengertian 

 Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. (US Depertement of Education, 2001). Pengetahuan dan 

keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar  (Nurhadi dalam Masnur 

Muslich 2007:41) 

2. Karakteristik 

Atas dasar pengertian tersebut, pembelajaran dengan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning)  mempunyai karakteristik sebagai berikut; 

a. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang 

diarahkan pada ketrampilan konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah (learning in real life setting). 

b. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan 

tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning). 

c. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa (learning by doing). 
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d. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok/diskusi saling 

mengkoreksi antar teman (learning in a group). 

e. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, 

bekerjasama dan saling memahami antara satu dengan yang lainya secara 

mendalam (learning to know each other deeply). 

f. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif dan mementingkan 

kerjasama (learning to ask, to inquiry, to work together). 

g. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as an 

enjoy activity) 

Secara lebih sederhana Nurhadi dalam Lestari (2009:33) mendiskripsikan 

karakteristik pembelajaran kontekstual dengan cara menderetkan sepuluh kata 

kunci: Kerjasama, menggunakan berbagai sumber, saling menunjang, siswa aktif, 

menyenangkan, tidak membosankan, sharing dengan teman, belajar dengan 

gairah, siswa kritis pembelajaran terintegrasi, guru kreatif. 

 Maka dapat disimpulkan peneliti bahwa pembelajaran model CTL 

membantu guru dalam mengaitkan materi dengan dunia nyata, oleh karena itu 

seorang guru agar mudah dalam menyampaikan materi serta mengaitkannya ke 

dalam dunia nyata guru harus terlebih dahulu mempelajari penerapan CTL pada 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan maksud agar pemahaman siswa 

terhadap pelajaran akan lebih cepat. 

3. Penerapan Kontekstual pada Mata Pelajaran IPS 

a) Kontrukstivisme  
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Pada kegiatan awal, guru mengadakan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia guna 

membangkitkan ingatan dan pengetahuan sendiri siswa sehingga pemahaman 

siswa terbangun. 

b) Menemukan  

Pada kegiatan inti, guru membimbing siswa untuk mengadakan inkuiri atau 

pengamatan pada CD interaktif atas jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa adalah 

hasil yang ditemukan sendiri. 

c) Bertanya, 

Pada kegiatan apersepsi, inti (diskusi) guru mengajukan beberapa 

pertanyaan atau sebaliknya hal ini berguna untuk menggali pemahaman siswa, 

menggali informasi siswa, memfokuskan perhatian siswa dan membangkitkan 

pertanyaan siswa. 

d) Masyarakat Belajar  

Pada kegiatan inti, guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok untuk 

melakukan diskusi tentang materi kegiatan ekonomi. Sehingga terjadi sharing 

antar teman dan antar kelompok. 

e) Permodelan  

Pada kegiatan demonstrasi/presentasi. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya didepan kelas, sehingga perhatian siswa tertuju pada model yang 

melakukan demonstrasi/presentasi. 
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f) Refleksi  

Pada kegiatan akhir, siswa merespon materi yang dipelajari dan 

direfleksikan/diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa 

mempelajari materi kegiatan ekonomi maka refleksinya siswa dapat melakukan 

dan menerapkan kegiatan ekonomi disekitarnya. 

g) Penilaian yang sebenarnya  

Pada kegiatan guru mengumpulkan berbagai data denga  mengadakan tes 

awal, tes proses, tes akhir, melalui tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Selain penerapan model CTL berupa 7 pilar di atas, dalam prosesnya 

terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru untuk mengoptimalkan 

pembelajaran dengan pendekatan CTL. Untuk itu seorang guru dalam penggunaan 

pendekatan CTL harus mencakup bentuk-bentuk belajar yang kontekstual. 

4. Bentuk belajar yang penting dalam pembelajaran kontekstual. 

Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya lima bentuk 

belajar yang penting, yaitu mengaitkan (relating), mengalami (experiencing), 

menerapkan (applying), bekerjasama (cooperating) dan mentransfer 

(transferring). 

a. Mengaitkan  

Mengaitkan yaitu suatu strategi yang paling hebat dan merupakan inti 

konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengkaitkan konsep 

baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi dengan demikian, mengaitkan 

apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. 
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b. Mengalami  

Merupakan inti belajar kontekstual dimana mengaitkan berarti 

menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan 

sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi 

peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. 

c. Menerapkan  

Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan 

masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik 

dan relevan. 

d. Kerjasama 

Siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang 

signifikan. Sebaliknya, siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat 

mengatasi masalah yang komplek dengan sedikit bantuan. Pengalaman kerjasama 

tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan 

dunia nyata. 

e. Mentransfer 

Peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus 

pada pemahaman bukan hafalan. 

5. Tujuh Komponen Utama dalam Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  

Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning) menurut Depdiknas 

(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/13/pendekatan-kontekstual-atau contextual-

teaching-and-learning-ctl) memiliki 7 komponen utama yaitu : 
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a) Kontruktivisme (contructivisme) 

Merupakan landasan berpikir CTL yang menekankan bahwa belajar tidak 

hanya sekedar menghafal, mengingat, pengetahuan tetapi merupakan suatu proses 

belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental pengetahuannya 

dengan pewngetahuan yang dimilikinya. 

b) Menemukan (Inquiry) 

Merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis Kontekstual 

karena pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 

c) Bertanya (Questioning) 

Merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Kegiatan 

bertanya berguna untuk : 1) menggali informasi, 2) menggali pemahaman siswa, 

3) membangkitkan respon siswa, 4) mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, 

5) menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

d) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari 

hasil kerjasama dari orang lain. Hasil belajar dari sharing antar teman, antar 

kelompok, ke yang tahu ke yang belum tahu. 

e) Permodelan (Modelling) 

Permodelan pada dasarnya mendemonstrasikan bagaimana guru 

menginginkan agar siswa melakukan apa yang diinginkan oleh guru. 
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f) Refleksi (Reflection) 

Merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. 

g) Penilaian yang sebenarnya (Autentic Assesment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi 

gambaran mengenai perkembangan belajar siswa. 

Dalam pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial agar pemahaman 

dan hasil belajar siswa meningkat perlu sekali guru dalam pembelajarannya 

menerapkan model CTL di dalam kelasnya.  

6. Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning)  di Kelas 

Model CTL (Contextual Teaching and Learning)  adalah salah satu 

pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu 

diciptakan dalam proses belajar agar lebih hidup dan bermakna, karena dengan 

pembelajaran seperti itu menjadikan anak merasakan sendiri apa yang 

dipelajarinya. Dengan pembelajaran kontekstual menjadikan siswa terlatih untuk 

dapat menghubungkan apa yang diperoleh dalam kelas dengan penerapannya 

secara langsung pada lingkungan sekitarnya. 

Dalam pembelajaran kontekstual guru bukan lagi seorang yang bersifat 

diktaktor, akan tetapi guru hanya sebagai pemfasilitasi bagi anak didiknya 

sekaligus sebagai pendamping dalam pencapaian kompetensi dengan cara menarik 

dan menyenangkan. Siswa akan berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dengan pengalaman serta pengetahuan sebelumnya untuk mendapatkan 
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pengetahuan baru, dengan pengalaman yang baru tersebut siswa supaya mampu 

menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia nyata ini yang begitu kompleks. 

Nurhadi (2003:22) mengemukakan agar proses pembelajaran Kontekstual 

lebih efektif, guru perlu melaksanakan beberapa hal: 

a) Mengkaji konsep dan kompetensi dasar yang akan dipelajari oleh siswa. 

b) Merancang pengajaran dengan mengaitkan konsep atau teori yang dipelajari 

dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki siswa dan lingkungan 

kehidupan mereka 

c) Melaksanakan penilaian terhadap pemahaman siswa dan hasil penilaian 

tersebut dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap rancangan pembelajaran dan 

pelaksanaannya. 

Selain menggunakan penerapan model CTL, untuk mempermudah seorang 

guru dalam menyampaikan bahan ajar dan memahamkan siswa terhadap suatu 

pelajaran, maka seorang guru perlu memiliki metode atau pun cara dengan 

menggunakan media pembelajaran. 

2.1.13. Media Pembelajaran 

2.1.13.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam pembelajaran kehadiran media mempunyai arti penting. Dalam 

pembelajaran ketidak jelasan materi dapat dibantu dengan menghadirkan media 

sebagai alat bantu. Materi  rumit yang akan disampaikan kepada peserta didik 

dapat disederhanakan dengan bantuan suatu media. Media dapat mewakili apa 

yang kurang mampu disampaikan oleh pendidik melalui kata-kata atau pun 

kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan materi dapat dikonkretkan dengan kehadiran 
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media. Sehingga peserta didik akan lebih mudah mencerna materi yang 

disampaikan. 

Media menurut Hamalik Oemar (dalam Hidayati 2004:4), media adalah alat, 

metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah. 

Media menurut Gagne  dalam (Lestari, 2009:22) media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk  

belajar. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu apa 

saja yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan pesan sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

2.1.13.2. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2010:2) secara khusus media pembelajaran digunakan 

dengan manfaat antara lain: 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi siswa. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh 

para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi bila mengajar untuk setiap jam pelajaran. Siswa lebih 
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banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan 

lain-lain. 

Dari para ahli dapat disimpulkan peneliti bahwa untuk menjadikan pembelajaran 

akan menarik serta menyenangkan dan bervariasi serta menantang bagi siswa, 

guru harus pandai mengemas materi ajarnya dengan menggunakan alat bantu yang 

berupa CD interaktif. 

2.1.14. CD Interaktif 

2.1.14.1. Pengertian CD Interaktif 

CD Interaktif adalah salah satu media interaktif yang masih baru dikenal, 

media ini merupakan pengembangan dari teknologi internet yang sangat terkenal 

saat ini, data membuktikan bahwa lebih dari 200 juta orang menggunakan media 

interaktif ini. CD Interaktif merupakan sebuah media yang dapat dikemas dalam 

sebuah CD (Compact Disk) yang tujuannya adalah aplikasi interaktif didalamnya 

dan juga mempunyai beberapa menu yang dapat diklik untuk menampilkan suatu 

informasi tertentu. 

Persamaan CD Interaktif dengan internet adalah sama-sama menggunakan 

sistem navigasi pada saat operasionalnya, namun bedanya jika CD Interaktif 

secara offline maka internet secara online. 

Sebagai sebuah produk, CD Interaktif merupakan pemecahan suatu masalah 

berdasarkan pendekatan komunikasi visual, monitor merupakan media 

komunikasi visual yang tampilannya tidak berbeda dengan desain majalah atau 

surat kabar. Dari berbagai pendapat, beberapa elemen yang dibutuhkan dalam 
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proses perancangan sebuah CD Interaktif yang artistik dan efektif adalah 

Tipografi, Simbolisme, Fotografi, Warna, Ilustrasi, Nuansa, Animasi dan halaman 

depan. 

2.1.14.2. Kelebihan dari CD Interaktif 

a. Penggunanya bisa berinteraksi dengan komputer 

b. Menambah pengetahuan atau materi pelajaran yang disajikan dalam CD 

Interaktif 

c. Tampilan audio visual yang menarik 

2.1.14.3. Kekurangan dari CD interaktif 

a. Karena medium yang bisa digunakan cuma komputer jadi hanya para pemakai 

komputer saja yang bisa memakainya. 

b. Pemakaiannya harus lebih hati-hati agar tidak tergores, terkena panas,  dan 

lain-lain. 

(http://cdbahanajar.wordpress.com/2012/03/06/pengertian-cd interaktif-cd-

interaktif-pembelajaran). 

2.1.15. Microsoft Power Point 2007 pada CD Interaktif 

Dalam membuat sebuah media pembelajaran, tidak semua dapat dikerjakan 

oleh guru saja, mengingat keterampilan dari setiap guru berbeda-beda dan 

terbatas. Seperti halnya dalam membuat sebuah CD Interaktif, guru dapat 

menggunakan alat bantu untuk membantu dan meringankan pekerjaan sesuai 

dengan keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya. Alat bantu yang dimaksud 

adalah perangkat lunak komputer (software).  

http://cdbahanajar.wordpress.com/2012/03/06/pengertian-cd
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Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk membuat CD Interaktif 

seperti Macromedia Flash Player dan Microsoft Power Point. Dalam penggunaan 

Macromedia Flash Player, untuk membuat sebuah CD Interaktif diperlukan 

keterampilan yang cukup tinggi serta waktu pembuatan yang tidak singkat. 

Software ini membutuhkan ketelitian, keuletan, detail dan ornament-ornament 

pendukung dalam pengoperasiannya. Hal ini menjadi kendala bagi guru apabila 

tidak memiliki ketrampilan yang cukup tinggi untuk mengoperasikan software ini. 

Namun dalam penelitian ini lebih memilih menggunakan software Microsoft 

Power Point  dengan alasan peneliti lebih banyak menguasai software ini 

dibanding software sebelumnya. Disamping itu, Microsoft Power Point lebih 

praktis dan mudah dalam pengoperasiannya, serta tidak memerlukan waktu yang 

banyak untuk membuat sebuah CD Interaktif.. Hal inilah yang menjadi dasar 

menggunakan Microsof Power Point, sedangkan terkait dengan tahun pada 

software hanya menandakan versi keluaran dari software tersebut, dimana versi 

2007 ini lebih sering dipakai oleh peneliti. 

Untuk membuat sebuah CD interaktif dengan menggunakan Microsoft Power 

Point 2007 diperlukan tahapan-tahapan pembuatan antara lain; 

a. Perancangan Awal 

Pada perancangan awal, guru perlu menentukan gambaran mengenai apa 

yang akan dibuat, untuk siapa, kelas berapa, tentang materi apa, perkiraan bahan-

bahan (Gambar/Suara/Animasi) apa saja yang dapat membantu atau mendukung. 

Setelah poin-poin tersebut dipikirkan, guru dapat menuliskan ide-idenya tersebut 

dalam sebuah coret-coretan pada buku ataupun kertas seperti halnya dalam 
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pembuatan peta konsep sebagai desain awal sebelum melakukan pembuatan CD 

Interaktif. 

b. Perancangan Inti 

Dengan bantuan software Microsoft Power Point 2007, guru mulai 

memindahkan ide-ide pada bagian perancangan awal di atas ke dalam software, 

sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki oleh guru dalam menggunakan software 

tersebut. Pada perancangan inti ini pembuatan model  CD interaktif berdasarkan 

pada keaktifan dan kekreatifan  seorang guru. Secara umum pada CD interaktif ini 

memuat menu yang di dalamnya berisikan Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, Materi, Uji Kompetensi, dan Quiz. Materi tersebut dapat berupa tulisan, 

gambar, atau pun animasi serta ada beberapa tombol dan perintah yang dapat 

menarik semangat siswa untuk menjelajahi isi slide baik meloncat ke halaman 

awal, akhir ataupun sebelumnya. 

Berikut adalah contoh gambar dari CD Interaktif yang telah dirancang oleh 

peneliti. 
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Gambar 2. Contoh Slide 1 
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Gambar 3. Contoh Slide 2 
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Gambar 4. Contoh Slide Interaksi Siswa 

 

c. Perancangan Akhir 

Pada bagian akhir guru perlu melakukan pengujian CD interaktif tersebut 

sebelum digunakan oleh siswa, kemudian dapat berupa pengecekan slide, 

background, warna, tulisan, animasi, tombol, hyperlink, dan quiz. Hal ini dapat 

digunakan untuk antisipasi apabila terdapat kesalahan pada CD interaktif yang 

telah dibuat, disamping itu guru juga perlu memperbaiki pada bagian-bagian yang 

masih dianggap kurang. 

2.2 . KAJIAN EMPIRIS 

Menurut penelitian Adrianus (2011:1) yang berjudul Penerapan model CTL 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Kauman 2 

Kecamatan Klojen Kota Malang. menunjukkan hasil penelitian yang diperoleh 
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adalah sebagai berikut; aktivitas dan hasil belajar siswa yang merupakan 

pemahaman konsep IPS materi pokok Memahami Pentingnya Koperasi secara 

klasikal mengalami peningkatan dari 72.50 % pada pra tindakan menjadi 81.91 % 

kemudian menjadi 82,50 % pada siklus II. Hasil belajar berupa keterampilan 

proses bekerjasama meningkat dari 81.25 % pada siklus I kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 93.75 % pada siklus II. Secara keseluruhan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditetapkan setelah 

pembelajaran kooperatif model CTL Diterapkan. 

Menurut Suharti (2011:1) yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar IPA 

Materi Benda di Sekitar Kita Dengan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  Berbasis Komputer Melalui CD Interaktif pada Sisw Kelas IV SD 

Negeri Tambak Aji 04 Ngaliyan Semarang, menunjukkan hasil bahwa; hasil pada 

siklus I, nilai terendah 40 dan tertinggi 83 serta rata-rata 64 dengan ketuntasan 

belajar 40%. Pada siklus II, nilai terendah 53, tertinggi 90 dan rata-rata mencapai 

73 dengan ketuntasan belajar mencapai 75%. Sedangkan pada siklus III, nilai 

terendah 60, nilai tertinggi 93 dan nilai rata-rata mencapai 84 dengan ketuntasan 

belajar 93%. Selain itu, prosentase motivasi siswa pada siklus I sebesar 65,6% 

aktivitas guru 68,8%. Siklus motivasi siswa II 78,8%, aktivitas guru 81,3% dan 

siklus III prosentase motivasi siswa 91,3% aktivitas guru sebesar 93,8%. 

Menurut penelitian Maisaroh (2009:1) yang berjudul Penerapan 

pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep sumber daya 

alam mata pelajaran IPS siswa kelas IV SDN Parasrejo I Pohjentrek Pasuruan, 

menunjukkan hasil penelitian ini adalah pada siklus I ketuntasan belajar individu 
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mencapai 73,3%, yang berarti meningkat sebesar 17,5% dari sebelum penerapan 

kontekstual melalui pre tes pada tindakan awal yang mencapai 56,6%. Selanjutnya 

pada siklus II ketuntasan individu meningkat menjadi 90%, dan dinyatakan 

berhasil tuntas. Dengan demikian disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Parasrejo I 

Pasuruan. 

Menurut penelitian Winoto (2010:1) yang  berjudul Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS melalui CD Interaktif Berbasis Teknologi Informatika pada Siswa 

Kelas IV SDN Sidogemah 1 Kab. Demak menunjukkan bahwa; hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan pada siklus I diperoleh persentase kemampuan guru 

53,32% kategori kurang, siklus II meningkat menjadi 68,75%  dengan kategori 

baik, pada siklus III meningkat menjadi 93,79% dengan kategori baik sekali. 

Aktifitas siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, pada siklus I 

aktivitas siswa 49,2% kategori kurang, pada siklus II meningkat menjadi 69,2% 

kategori baik, sedangkan pada siklus ke III aktivitas siswa meningkat menjadi 

85% dengan kategori baik sekali.  

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I diperoleh 

nilai rata-rata 65,5 dengan persentase persentase ketuntasan 56% kategori cukup, 

pada siklus Iinilai rata-rata meningkat menjadi 69,2 dengan persentase ketuntasan 

68% kategori baik, pada siklus III nilai rata-rata meningkat 85 dengan persentase 

ketuntasan 85% dengan kategori baik sekali. Sehingga pada siklus III indikator 

keberhasilan sudah tercapai. 
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2.3 . KERANGKA BERPIKIR 

Pada saat pembelajaran awal sebelum guru menggunakan penerapan model 

Kontekstual dengan CD interaktif,  pemahaman  dan hasil belajar masih kurang 

seperti: 

2.3.1. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran masih kurang, karena 

guru dalam mengajar masih bersifat monoton dan hanya menggunakan metode 

ceramah dan kurang bervariasi. 

2.3.2. Minat belajar siswa yang menurun dikarenakan pemahaman siswa 

terhadap materi bersifat verbalisme, sehingga nilai yang di dapat masih rendah 

dan kurang dari KKM.    

2.3.3. Tingkat keaktifan siswa dalam menerima pelajaran rendah, karena guru 

dalam memberikan pembelajaran hanya mencatat materi, sehingga siswa tidak 

mempunyai pengalaman secara langsung dan tidak menemukan pengetahuan serta 

pemahaman sendiri. 

Melihat kondisi yang terjadi di atas maka penulis ingin meningkatkan 

pembelajaran IPS melalui model CTL (Contextual Teaching and Learning) , 

karena model CTL (Contextual Teaching and Learning)  merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada lingkungan alamiah sebagai objek bagi 

pembelajaran yang bermakna, karena siswa dapat mengalami sendiri apa yang 

dialaminya. Penelitian dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif melalui 2 siklus diharapkan : 

1. Keterampilan guru meningkat dalam mengelola pembelajaran, karena guru 

menerapkan model CTL (Contextual Teaching and Learning) di dalam kelasnya.  
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2. Keaktifan siswa meningkat dengan anak berani berpendapat sendiri dengan 

pengalaman yang diperolehnya secara langsung, 

3. Hasil belajar siswa dapat meningkat karena pembelajaran bersifat menantang 

bagi anak untuk belajar secara alami serta mendapatkan pengalaman langsung. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diperoleh skema kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 5.  Bagan Kerangka Berpikir 

Kondisi 

Awal 

 

Tindakan 

Guru menerapkan Model 

CTL dengan menggunakan 

CD Interaktif 

1. Kontruktivisme, 

membangun sendiri 

pengetahuan 

2. Menemukan sendiri 

3. Bertanya, siswa aktif 

4. Masyarakat belajar, 

5. Permodelan, 

6. Refleksi, 

7. Penilaian. 
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2.4 . HIPOTESIS TINDAKAN  

Berdasarkan kajian pustaka, kajian empiris, serta kerangka berpikir, maka 

hipotesis penelitian tindakan adalah melalui penerapan model CTL (Contextual 

Teaching and Learning)  menggunakan CD interaktif, keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar IPS pada kelas V SDN Plumbon 02  akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 . RANCANGAN PENELITIAN 

3.1.1. Variabel/Faktor yang diselidiki 

Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan penerapan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif pada siswa kelas 

V SD Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang. 

b. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan penerapan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif pada siswa kelas 

V SD Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang.. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan penerapan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif pada siswa kelas 

V SD Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang. 

3.1.1.1. Keterampilan Guru 

Keterampilan seorang guru dalam mengelola pembelajaran dengan model 

CTL (Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pada model CTL (Contextual Teaching and 

Learning). Keterampilan guru ini dapat diamati dalam lembar keterampilan guru. 
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3.1.1.2.Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa yang dimaksudkan adalah kegiatan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran dimana guru menggunakan model CTL (Contextual 

Teaching and Learning) dengan CD interaktif. Aktivitas siswa dapat dilihat dari 

lembar pengamatan. 

3.1.1.3.Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa disini adalah tingkat pemahaman siswa dalam menerima 

pembelajaran IPS yang diukur pada kemampuan jenjang ingatan, pemahaman dan 

penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar siswa dapat diamati dengan menggunakan lembar pengamatan 

hasil belajar siswa. 

3.1.2. Prosedur/langkah-langkah PTK 

Penelitian  ini adalah penelitian tindakan kelas pengkategorian  penelitian ini 

penulis menggunakan model Taggart 1998 (Arikunto, 2010:132), setiap satu 

siklus atau putaran terdiri dari empat tahapan yaitu : 

Perencanaan, Tindakan, Observasi, dan Refleksi. Setelah selesai 

diimplementasikan, kemudian diikuti dengan perencanaan ulang yang 

dilaksanakan dalam siklus tersendiri dan seterusnya. Peneliti menggunakan model 

Taggart  yang termuat dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 6.  Bagan Spiral Tindakan Kelas 

(Arikunto, 2010:132) 

 

3.2 . TAHAP PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

3.2.1. Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 

Perencanaan  

Tindakan Refleksi  

 

Siklus I 

Observasi 

 

 

Perencanaan 

Ulang  

Tindakan 

 

Siklus II 

Observasi 

Hasil  

 

Identifikasi 

Masalah  

Refleksi  
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a. Menelaah materi pembelajaran IPS kelas V semester I yang akan dilakukan 

penelitian dengan menelaah indikator-indikator pelajaran. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai indikator yang telah ditetapkan. 

c. Menyiapkan alat peraga yang digunakan dalam penelitian. 

d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa test awal, serta lembar kerja siswa. 

3.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model CTL (Contextual Teaching and Learning)  

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. Siklus 

pertama dilaksanakan pembelajaran dengan model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD interaktif. Siklus kedua dilaksanakan untuk 

memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang baik yang ada pada siklus 

pertama. 

3.2.3. Observasi 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh peneliti secara  kolaboratif dengan 

guru pengamat. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang diamati 

meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru serta lembar observasi aktivitas siswa pada siklus I 

dan II melalui penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif. 
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3.2.4. Refleksi  

Selanjutnya, setelah mengkaji hasil belajar IPS siswa dan hasil pengamatan 

pembelajaran guru, serta melihat ketercapaian indikator kinerja, maka peneliti 

melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus ke dua agar pembelajaran lebih 

efektif serta optimal. 

1. Perencanaan Siklus I 

1.1 Siklus Pertama 

1) Perencanaan 

a. Membuat CD interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan RPP yang 

hendak dibuat. 

b. Menguji dan memperbaiki CD interaktif yang telah dibuat. 

c. Menyiapkan Perangkat Pembelajaran dengan materi kegiatan ekonomi  

d. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran   

e. Menyiapkan lembar kerja siswa 

f. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian 

g. Menyiapkan lembar evaluasi. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menggunakan konsep belajar secara kelompok 

melalui model CTL (Contextual Teaching and Learning)  menggunakan CD 

interaktif. 

Pelaksanaan dilakukan selama satu pertemuan. Prosedur pelaksanaannya adalah: 
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a. Pengkondisian kelas 

 Salam dan doa 

 Mengenalkan materi yang akan disampaikan 

 Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai 

b. Kontruktivisme  

 Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali pengalaman siswa 

tentang berbagai jenis usaha perekonomian yang ada di daerahnya. 

c. Membimbing permodelan 

 Siswa maju untuk menunjukkan menu-menu yang ada pada CD interaktif. 

d. Menerapkan inqury 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi isi 

materi yang ada pada  CD interaktif. 

e. Memotivasi siswa bertanya 

 Guru memberikan tanya jawab yang berhubungan dengan materi untuk 

mengetahui pengetahuan siswa sesudah mengeksplorasi CD interaktif. 

f. Menciptakan masyarakat belajar 

 Guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa, kemudian membagi 

siswa menjadi 5 kelompok belajar. 

g. Merefleksi diri 

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya boleh dengan memanfaatkan CD 

interaktif. 
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 Guru memberikan umpan balik dengan mengulas materi dengan 

memberikan beberapa pertanyaan berupa quiz. 

h. Mengadakan penilaian 

 Guru memberikan evaluasi untuk mengukur daya serap siswa. 

3) Observasi 

a. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran. 

b. Memantau diskusi/kerja sama antar siswa. 

c. Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

4) Refleksi 

a. Mengevaluasi hasil observasi. 

b. Menganalisis hasil pembelajaran. 

c. Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

2. Siklus Kedua  

2.1 Siklus II 

1) Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Perbaikan dengan materi tentang kegiatan ekonomi. 

b. Memadukan hasil siklus I agar siklus II lebih efektif. 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar evaluasi. 

e.  Menyiapkan lembar observasi. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

a. Pengkondisian Kelas 
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 Salam dan doa 

 Siswa diperkenalkan pada materi yang akan dikajikan 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa 

b. Konstruktivisme 

 Guru mengajak seluruh siswa untuk melakukan curah pendapat berkaitan 

dengan materi yang telah diajarkan pada siklus I 

c. Membimbing Permodelan 

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dimana untuk setiap 

kelompok diberikan sebuah Laptop untuk mengoperasikan sebuah CD 

Interaktif. 

d. Menerapkan Inquiry 

 Setiap siswa dalam kelompok, masing-masing diberi kesempatan untuk 

mengoperasikan dan mengeksplorasi CD Interaktif sendiri. 

e. Memotivasi siswa untuk bertanya 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami dalam CD Interaktif 

 Siswa diminta membantu dalam menjawab pertanyaan temannya. 

f. Menciptakan Masyarakat Belajar 

 Setiap kelompok diberi lembar kerja, setiap siswa dalam kelompok 

diminta berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja secara bersama-

sama. 
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g. Merefleksi diri 

 Setiap kelompok siswa diminta mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya didepan kelas 

 Siswa membuat kesimpulan tentang hasil diskusi 

 Siswa bersama-sama dengan guru membuat rangkuman materi 

h. Mengadakan Penilaian 

 Guru mengadakan penilaian untuk mengetahui daya serap siswa. 

3) Observasi  

a. Mengawasi aktivitas siswa saat pembelajaran (oleh observer). 

b. Mengamati diskusi/kerjasama antar siswa. 

c. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran (oleh observer). 

4) Refleksi  

a. Mengevaluasi hasil observasi. 

b. Menganalisis hasil pembelajaran. 

3.3 . SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Plumbon 02 

Kabupaten Semarang dengan jumlah siswa 28 anak yang terdiri 18 putra dan 10 

putri. 

3.4 . TEMPAT PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah SDN Plumbon 02 Kabupaten Semarang kelas 

V, yang terletak di jalan Raya Salatiga-Suruh Km 3, dengan jumlah murid 
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seluruhnya 163 orang dan rata-rata siswa setiap kelasnya ± 28 orang, letaknya di 

pinggir jalan raya sehingga untuk datang menuju sekolahan sangatlah mudah 

dengan kondisi yang berada di daerah pedesaan, memungkinkan proses 

pembelajaran yang sangat kondusif. 

3.5 . DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1. Siswa 

Sumber data siswa diambil dari hasil observasi, evaluasi dan catatan 

lapangan yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus I sampai 

siklus II. 

3.5.1.2. Guru 

Sumber data keterampilan guru berasal dari lembar observasi keterampilan 

guru oleh observer dalam pembelajaran  model CTL menggunakan CD interaktif. 

3.5.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen diambil dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, 

catatan selama proses pembelajaran dan hasil foto.  

3.5.1.4. Catatan Lapangan  

Sumber data berupa catatan lapangan pada saat proses pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, diperoleh dari 

penelitian secara objektif terhadap subjek peneliti. Dengan model CTL 



72 

 

 

 

(Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif peneliti 

memperoleh data kuantitatif menggunakan pengukuran keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka-angka 

namun dapat dilihat dampaknya setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, data 

tersebut dari pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru dengan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif . 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

non tes. Metode tes berupa teknik tes, sedangkan nontes berupa observasi , 

dokumentasi dan catatan lapangan. 

3.5.3.1. Tes,  

Tes yaitu latihan atau serentetan pertanyaan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau pun kelompok (Arikunto, 2010:266), tes digunakan 

untuk memperoleh hasil uji kompetensi siswa setelah diberikan tindakan kelas. 

Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan 

kognitif siswa. Tes dilaksanakan pada saat pembelajaran  siklus I dan siklus II. 

3.5.3.2. Observasi,  

Observasi disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto:2010:272), 

observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan bagaimana 
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aktivitas siswa pembelajaran IPS dengan penerapan  model CTL (Contextual 

Teaching and Learning) menggunakan CD interaktif . 

3.5.3.3. Dokumentasi,  

Dokumentasi yaitu pencarian data untuk mengetahui hal-hal yang berupa 

catatan lapangan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2010:274). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 

langsung kegiatan kelompok siswa dan gambaran suasana kelas ketika aktivitas 

belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto. 

3.5.3.5. Catatan lapangan, 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran  berlangsung 

selama dalam proses pembelajaran, catatan tersebut berguna untuk memperkuat 

data yang diperoleh dalam obsevasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan 

refleksi. 

3.6 . TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1. Data kuantitatif berupa hasil belajar IPS yang dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif untuk  menentukan nilai rata-rata dan persentase 

ketuntasan belajar ; 

a. Rumus untuk menghitung nilai rata-rata menurut Zainal Aqib, (2010 : 40) 

adalah sebagai berikut :  
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N

x
X  

Keterangan : 

X           = nilai rata-rata 

 x        = jumlah semua nilai siswa 

N       = jumlah seluruh siswa 

b. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah sebagai berikut:  

                         %100
siswa

belajar   tuntasyang Siswa
xp




  

 

Hasil penghitungan dikonsulkan dengan tabel kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu, tuntas dan tidak tuntas 

dengan kriteria sebagai berikut:  

Tabel 1 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 62 Tuntas 

< 62 Tidak Tuntas 

 

Sumber ketuntasan belajar dari Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Plumbon 02 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

3.6.2. Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran  Kontekstual, serta hasil catatan lapangan dan dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif.  Hasil pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dianalisis secara deskriptif. Adapun data kualitatif dipaparkan 
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dalam kalimat baik sekali, baik cukup dan kurang serta dengan angka 4,3,2,1 

dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 2 

Klasifikasi Kategori untuk Lembar Pengamatan 

Keterampilan Guru dan Aktifitas Siswa 

 

Skala Penilaian Kategori 

3,1 – 4 Baik Sekali 

2,1 – 3 Baik 

1,1 -  2 Cukup 

0,1 – 1 Kurang 

 

Tabel kriteria deskriptif persentase menurut Zainal Aqib, (2010 : 41)  yang 

dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan 

sangat rendah terlihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Kriteria Deskriptif Rentang Nilai 

Sangat tinggi/baik sekali >   80 % 

Tinggi/baik 60 – 79 % 

Sedang/cukup 40 – 59 % 

Rendah/kurang 20 – 39 % 

Sangat rendah/sangat kurang <   20 % 
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3.7 . INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning)  dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil balajar IPS pada siswa kelas V SDN 

Plumbon 02 Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dengan indikator sebagai 

berikut: 

3.7.1. Keterampilan  guru dalam pembelajaran  IPS menggunakan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning)  dengan CD interaktif meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3.7.2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran  IPS menggunakan model CTL 

(Contextual Teaching and Learning)  menggunakan CD interaktif meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3.7.3. Hasil belajar siswa dapat meningkat sesuai kriteria ketuntasan minimal 

sebesar 62. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.2.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD Interaktif dan dijabarkan hasil penelitiannya sebagai 

berikut: 

4.1.1.1. Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat RPP dengan kompetensi dasar mengenal jenis-jenis dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia dengan indikator menyebutkan jenis-jenis usaha 

perekonomian dalam masyarakat. 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran  berupa;  CD Interaktif, LCD Proyektor, dan LKS. 

c. Menyusun dan menyiapkan 2 macam lembar observasi yaitu lembar observasi 

keterampilan guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan  lembar jawaban evaluasi siswa. 

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan catatan lapangan pada; 

Hari/Tanggal : 18 Juli 2012 

Pokok bahasan : Perekonomian di Indonesia 
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Kelas/Semester : V (lima)/I (satu) 

Waktu : 3 x 35 menit 

Uraian Kegiatan    : Kegiatan pada pertemuan ini meliputi pra KBM, 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

4.1.1.3. Pra KBM 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, mengkondisikan 

siswa untuk bersiap dalam mengikuti pelajaran kemudian berdoa bersama, setelah 

selesai guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak 

masuk pada hari ini. 

4.1.1.4. Kegiatan Awal 

Pada awal  kegiatan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, guru memperlihatkan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, 

kemudian guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan berikut ”Bekerja sebagai 

apakah orang tuamu saat ini, dan untuk apakah orang tuamu bekerja?”, dengan 

mengacungkan jari dan penuh antusias siswa menjawab berbagai pekerjaan orang 

tuanya yang mereka ketahui.  

4.1.1.5. Kegiatan Inti 

 Guru melakukan tukar pendapat dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa 

berhubungan dengan jenis-jenis usaha yang pernah diketahui pada kehidupan 

sehari-hari, seperti warung, pertanian, tukang ojek, sapi perah, dan industri tempe. 

Guru memperlihatkan menu-menu yang terdapat pada CD Interaktif yang 

disorotkan melalui LCD Proyektor di depan kelas. Selanjutnya satu persatu guru 

menunjuk siswa secara bergantian mencari macam-macam jenis-jenis usaha 
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bidang ekonomi yang ada pada menu CD Interaktif. Setelah siswa menemukan 

salah satu macam jenis-jenis usaha bidang ekonomi yang ada, siswa disuruh 

membacanya agar teman yang lain mendengarkan, Kemudian guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi isi dari CD interaktif. Guru 

bertanya tentang materi dengan maksud agar siswa  mendapatkan informasi lebih 

lanjut dan sekaligus siswa terampil mengoperasikan komputer dengan 

menggunakan CD Interaktif. Kemudian guru menjelaskan dan memberikan pujian 

kepada siswa karena dengan baik telah melaksanakan tugasnya. 

Setelah selesai membahas materi guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 

beranggotakan 5 sampai 6 orang. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa yang 

telah disiapkan. Siswa melaksanakan diskusi dengan tertib. Ketika siswa sedang 

berdiskusi guru berkeliling mengamati diskusi dan terkadang memberikan arahan. 

Diskusi  sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan. 

Kegiatan selanjutnya siswa bersama kelompok mempresentasikan hasil dari 

diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Diskusi yang dilaksanakan 

sudah baik. Selanjutnya guru bersama siswa menyimpulkan materi, dan guru 

membuat rangkuman materi yang dicatat oleh siswa di buku catatan. Kemudian 

guru memberikan tanya jawab berupa quiz yang ada pada CD Interaktif dengan 

menyuruh anak maju menjawab satu persatu. Selanjutnya guru memberi 

kesempatan siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami dan guru 

memberikan penjelasan. 
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4.1.1.6. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir ini, siswa kembali ke tempat duduk masing-masing. 

Guru menjelaskan manfaat perekonomian bagi kelangsungan hidup manusia. 

Kemudian guru memberikan lembar soal dan jawaban soal serta memberitahukan 

kepada siswa bahwa dalam mengerjakan soal tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu ataupun bekerjasama. Siswa mengerjakan dengan tenang dan 

mengumpulkan jawaban setelah batas waktu yang ditentukan selesai, kemudian 

guru memberikan PR untuk pembelajaran di rumah. 

Selanjutnya guru membagikan hasil evaluasi kepada siswa dan guru 

memotivasi agar siswa lebih giat belajar, baik pada siswa yang tuntas KKM 

maupun yang belum tuntas. 

a. Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil belajar IPS materi 

perekonomian di Indonesia dengan model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD Interaktif dalam menerima pembelajaran  pada 

siklus I hasilnya baik. Selengkapnya dapat dibaca pada tabel 3 berikut: 

Tabel 4 

Analisis Hasil Belajar  Siswa Siklus I 

Kelas V SD Negeri Plumbon 02 

 

No Pencapaian Siklus I 

1 Data Awal (Rata-rata Pra Siklus) 57 

2 Rata-rata 76 

3 Nilai terendah 35 

4 Nilai tertinggi 100 

 



81 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas pada siklus I, nilai terendah adalah 35 dan nilai 

tertinggi 100 dengan rata-rata nilai 76 hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

dari pra siklus sebelumnya dari nilai pra Siklus 57 menjadi 76 dengan siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar sebanyak 22 anak (78.57%) dan siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar sebanyak 6 anak (21.43%). Juga dapat kita lihat data 

dalam bentuk grafik pada gambar 7 berikut: 

 

    

Gambar 7.  Grafik Analisis Hasil Belajar Siklus I 

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran   

1. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa diamati menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas siswa yang terdiri dari 7 indikator dengan subjek pengamatan 288 siswa. 

Indikator aktivitas siswa melalui penerapan model CTL menggunakan CD 
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interaktif meliputi: 1) mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran  

(kegiatan emosional), 2) menanggapi apersepsi (kegiatan mendengarkan), 3) 

memperhatikan penyajian informasi berupa (tulisan, gambar dan animasi), yang 

akan dipelajari dalam CD interaktif (kegiatan mendengarkan dan visual), 4) 

membaca materi pembelajaran  yang terdapat pada CD inetaraktif (aktivitas visual 

dan menulis), 5) melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan masalah 

(aktivitas mental, metrik), 6) menulis dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (aktivitas lisan), 7) mengerjakan soal evaluasi (aktivitas menulis). Dari 

observasi aktivitas siswa pada siklus I dapat dirumuskan bahwa aktivitas siswa 

kelas V SD Negeri Plumbon 02 dalam menerima pelajaran sebagai berikut : 

Tabel 5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus I 

Kelas V SD Negeri Plumbon 02 

 

  Perolehan Skor Jumlah 

Skor  

Rata-

rata 

Skor No Aktivitas Siswa 1 2 3 4 

1 

Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran 

(Aktivitas emosional) 

- 5 23 - 79 2.82 

2 
Menanggapi Apersepsi 

(Aktivitas mendengarkan) 
- 6 22 - 78 2.78 

3 

Memperhatikan penyajian 

informasi berupa materi  

yang akan dipelajari dalam 

CD interaktif (Aktivitas 

mendengar dan visual) 

- 6 22 
- 

78 2.78 

4 

Membaca Materi 

Pembelajaran  pada CD 

interaktif  dan  membuat 

catatan kecil (Aktivitas 

visual dan menulis) 

- 6 22 
- 

78 2.78 
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5 

Melakukan Diskusi 

Kelompok dalam 

Memecahkan Masalah 

(Aktivitas mental/metrik) 

- 3 25 
- 

81 2.89 

6 

Menuliskan dan 

Mempresentasikan Hasil  

Diskusi Kelompok 

(Aktivitas menulis dan 

lisan) 

- 7 22 
- 

76 2.71 

7 
Mengerjakan Soal Evaluasi 

(Aktivitas menulis) 
6 1 5 16 87 3.10 

 

Dari data tabel 5 diketahui bahwa skor aktivitas siswa siklus I rata-rata di 

atas 2,1 maka dikategorikan baik. 

Perolehan skor aktivitas siswa pada tabel 5 dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran  (kegiatan emosional), 

Indikator aktivitas siswa untuk mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran  memperoleh rata-rata 2,82 dengan jumlah skor 79. Hasil 

pengamatan menunjukkan tidak ada siswa yang mendapat skor 1. Siswa yang 

mendapat skor 2 ada 5 anak sedangkan yang mendapat skor 3 ada 23 anak. 

Deskriptor yang tampak adalah sisswa datang tepat waktu sebelum pembelajaran 

dimulai, siswa menyiapkan bahan serta alat-alat yang akan digunakan dalam 

kegiatan belajar. Sedangkan deskriptor yang tampak pada 23 anak adalah siswa 

memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran  yang akan 

dicapai.   
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2. Menanggapi apersepsi (kegiatan mendengarkan),  

Indikator aktivitas siswa untuk menanggapi apersepsi rata-rata 2,78 dengan 

jumlah skor 78, hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor 

2 ada 6 anak sedangkan yang mendapat skor 3 ada 22 anak. Deskriptor yang 

tampak adalah siswa mendengarkan dan memperhatikan apersepsi yang diberikan 

guru. Sedangkan yang tampak pada 16 anak adalah siswa menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru. Berikutnya deskriptor mengajukan pertanyaan pada guru 

tampak 6 anak. 

3.  Memperhatikan penyajian informasi berupa (tulisan, gambar dan animasi), 

yang akan dipelajari dalam CD interaktif (kegiatan mendengarkan dan 

visual),  

Indikator aktivitas siswa untuk memperhatikan penyajian informasi berupa 

tulisan, gambar dan animasi dalam CD interaktif memperoleh 2,78 dengan jumlah 

skor 78. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor 2 ada 

6 anak, sedangkan yang mendapat skor 3 ada 22 anak . Deskriptor yang tampak 

pada 28 siswa mendengarkan dan memperhatikan penyajian informasi dalam guru 

menjelaskan, siswa terlihat antusias dalam memperhatikan penyajian informasi 

pada CD interaktif, dan siswa mampu memahami penjelasan materi melalui CD 

interaktif. 

4.  Membaca materi pembelajaran  yang terdapat pada CD inetaraktif (aktivitas 

visual dan menulis),  

Indikator aktivitas siswa untuk membaca materi pembelajaran  yang 

terdapat pada CD interaktif  memperoleh rata-rata 2,78 dengan jumlah skor 78. 
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Hasil pengamatan yang mendapat skor 2 ada 6 anak, sedangkan yang mendapat 

skor 3 ada 22 anak. Deskriptor yang tampak adalah siswa membaca materi 

pembelajaran  dengan seksama ada 20 anak, siswa mencari informasi dari 

membaca materi pembelajaran  15 anak. Sedangkan deskriptor siswa terlihat 

antusias dalam menulis dicatatan kecil tampak pada 5 anak.  

5. Melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan masalah (aktivitas mental, 

metrik),  

Indikator aktivitas siswa untuk melakukan diskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah memperoleh rata-rata 2,89 dengan jumlah skor 81. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor 2 ada 3 anak, serta 

siswa yang mendapat skor 3 ada 25 anak.deskriptor yang tampak adalah siswa 

memperhatikan dan memahami tugas yang diberikan oleh guru, siswa berani 

dalam mengeluarkan pendapat serta siswa menerima pendapat atau tanggapan dari 

teman satu kelompok. 

6. Menulis dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok (aktivitas lisan),  

Indikator  aktivitas siswa menulis dan mempresentsikan hasil diskusi 

kelompok memperoleh skor rata-rata 2,71 dengan jumlah skor 68. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor 2 ada 7 anak. 

Sedangkan yang mendapatkan skor 3 ada 21 anak. Deskriptor  yang tampak 

adalah siswa menuliskan hasil diskusi dengan bahasanya sendiri, siswa 

menuliskan hasil diskusi secara bersama anggota kelompoknya dengan tulisan 

yang baik, mudah dibaca, siswa menyampaikan hasil kerja kelompok dengan 

kalimat yang mudah dipahami. 
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7. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas menulis). 

Indikator aktivitas siswa mengerjakan soal evaluasi memperoleh rata-rata 

3,10 dengan jumlah skor 87. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang 

mendapat skor 1 ada 6 anak , yang mendapat skor 2 ada 1 anak, yang mendapat 

skor 3 ada 5 anak, siswa yang mendapat skor 4 ada 16 anak. Deskriptor yang 

selalu tampak  adalah siswa mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan petunjuk 

dari guru dan siswa mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh guru. 

2. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Dari catatan lapangan observasi keterampilan guru diamati menggunakan 

lembar pengamatan yang terdiri dari 9 aspek keterampilan guru yaitu membuka 

pelajaran, keterampilan dalam menjelaskan, mengadakan variasi, mengelola kelas, 

keterampilan bertanya,  keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan membimbing diskusi, dan 

keterampilan dalam menutup pelajaran. Pengamatan keterampilan guru pada 

siklus I diperoleh data yang tersaji pada tabel 6  berikut ini:  

Tabel 6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Mata Pelajaran IPS Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  

Menggunakan CD Interaktif 

No Keterampilan Guru Nilai Keterangan 

1 Keterampilan membuka pelajaran  4 Skala Penilaian  

2 Keterampilan dalam menjelaskan. 3 



87 

 

 

 

3 
Keterampilan dalam  mengadakan 

variasi 
2 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali 

 

4 

Keterampilan mengelola kelas 

dengan menerapkan model CTL 

menggunakan CD interaktif 

3 

5 Keterampilan bertanya 3 

6 
Keterampilan mengajar kelom pok 

kecil dan perseorangan 
2 

7 Keterampilan penguatan  3 

8 Keterampilan membimbing diskusi  3 

9 
Keterampilan dalam menutup 

pelajaran 
3 

 Jumlah 26 

 Rata-rata 2.88 

 Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel  6 diketahui bahwa jumlah skor keterampilan guru pada 

siklus I adalah sebesar 26 dengan rata-rata skor setiap indikator adalah 2,88 

dengan kategori  baik. Dari 9 indikator pengamatan, ada 2 indikator yang 

memperoleh skor 3, ada 6 indikator yang memperoleh skor 3, dan ada 1 indikator 

yang memperoleh 4.  

Dari tabel 6 di atas perolehan skor dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Membuka pelajaran,  

Keterampilan guru membuka pelajaran mendapatkan skor 4. Hal ini berarti 

ada 4 deskriptor tampak, yaitu menarik perhatian siswa dengan menggunakan 

tampilan CD interaktif, menimbulkan motivasi siswa dengan rasa ingin tahu, 

memberi acuan dengan mengemukakan tujuan pembelajaran , serta memberikan 

kaitan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari melalui apersepsi. 
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2. Keterampilan dalam menjelaskan,  

Keterampilan dalam menjelaskan pada siklus I observer memberiakan 

nilai 3 dengan kategori baik, deskriptor yang muncul yaitu guru menguasai materi 

dan menjelaskan materi pembelajaran, mengaitkan materi secara alamiah, serta 

guru menyampaikan materi melalui contoh kegiatan ekonomi disekitarnya. 

3. Mengadakan variasi,  

Keterampilan mengadakan variasi mendapatkan skor 2. Hal ini berarti ada 

2 deskriptor yang tampak yaitu : memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

dengan menggunakan CD interaktif dan mengembangkan materi ajar dengan 

menggunakan contoh nyata pada CD interaktif. 

4. Mengelola kelas dengan penerapan model CTL 

Keterampilan mengelola kelas dengan penerapan model CTL 

menggunakan CD interaktif mendapat nilai 3. Hal ini berarti deskriptor yang  

tampak  yaitu : memberikan petunjuk yang jelas dalam menggunakan CD 

interaktif, menunjukkan sikap tanggap dan memusatkan perhatian kelompok, serta 

menggunakan pendekatan CTL dalam berkelompok. 

5. Keterampilan bertanya,   

Pada siklus I keterampilan guru dalam bertanya mendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti deskriptor yang tampak sebanyak 3 yaitu : memberikan pertanyaan 

dengan jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, memmberikan waktu yang cukup 

kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan dan memberikan 

respons yang baik dan menyenangkan sehingga siswa timbul keberanian untuk 

bertanya dan menjawab. 
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6. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan  perseorangan, 

 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan  perseorangan observer 

memberikan skor 2 kategori cukup berarti hanya 2 deskriptor yang tampak yaitu: 

mengorganisasikan siswa untuk menuliskan hasil diskusi secara individual, serta 

melaksanakan kegiatan pembelajaran  secara heterogen.  

7. Keterampilan memberi penguatan,  

Keterampilan memberi penguatan pada siklus I meendapatkan skor 3. Hal 

ini berarti terdapat 3 deskriptor yang tampak yaitu: memberikan penguatan verbal 

dengan kata-kata misalkan “bagus”,”hebat”, memberikan penguatan verbal 

dengan contoh, “ ya jawabanmu tepat”, serta memberikan penguatan gestural 

dengan mengacungkan jari (kanan) dan tepuk tangan. 

8. Keterampilan membimbing diskusi,  

Keterampilan membimbing diskusi mendapatkan skor 3. Hal ini berarti 

terdapat 3 deskriptor yang tampak yaitu: memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

serta topik diskusi, memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman 

serta membimbing kelompok diskusi yang mengalami kesulitan disaat 

mengerjakan tugas kelompok. 

9. Keterampilan dalam menutup pelajaran 

Keterampilan dalam menutup pelajaran pada siklus I observer memberikan 

skor 3. Hal ini berarti terdapat 3 deskriptor yang tampak yaitu: guru memberikan 

refleksi dengan mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan pembelajaran, guru memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 
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dirumuskan dalam RPP, serta memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah 

kepada siswa. 

Dari observasi keterampilan guru pada siklus I didapatkan bahwa 

keterampilan guru dalam menerapkan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  dengan menggunakan  CD interaktif masuk dalam kategori baik karena 

rata-rata 2,88 walaupun masih  terdapat beberapa keterampilan guru yang masih 

belum optimal. 

3. Refleksi  

Berdasarkan deskripsi data siklus I maka dalam pembelajaran  ditemukan 

hasil refleksi yaitu: 

a. Guru sudah melakukan membimbing kelompok pada saat pembelajaran akan 

tetapi masih terdapat banyak kekurangan serta belum menyeluruh. 

b. Siswa sudah dapat mengoperasikan CD interaktif walaupun masih kurang 

menyeluruh  yang bisa mandiri. 

c. Guru melakukan pembagian kelompok, tetapi masih menghabiskan waktu 

pembelajaran. 

4. Revisi  

Berdasarkan refleksi yang dilaksanakan pada pembelajaran  siklus I, ada 

beberapa hal yang  harus lebih ditingkatkan lagi oleh guru untuk melaksanakan 

siklus II yaitu: 

a. Meningkatkan perhatian kepada semua kelompok dalam membimbing agar 

semua kelompok dapat memecahkan permasalahan dengan baik. 
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b. Memberikan pelatihan kepada siswa mengoperasikan CD interaktif dengan 

lebih teliti melihat panduan atau tombol-tombol perintahnya yang sudah ada. 

c. Membagi tempat duduk secara kelompok secara langsung sebelum 

pembelajaran dimulai agar waktu yang diperlukan tidak terbuang terlalu lama. 

4.2.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dengan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD interaktif  dijabarkan hasil penelitiannya sebagai 

berikut: 

4.2.1.1 Perencanaan  

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat RPP dengan kompetensi dasar mengenal bentuk-bentuk usaha dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran  yaitu berupa LCD, Laptop, CD interaktif dan Lembar Kerja Siswa. 

c. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan lembar observasi 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan lembar jawab evaluasi siswa. 

4.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan catatan lapangan pada: 

Hari/Tanggal : 19 Juli 2012 

Pokok bahasan : Perekonomian di Indonesia 

Kelas/Semester : V (lima)/I (satu) 
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Waktu : 3 x 35 menit 

Uraian Kegiatan : Kegiatan pada pertemuan ini meliputi pra KBM, 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

4.2.1.3. Pra KBM  

 Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, mengkondisikan 

siswa untuk bersiap mengikuti pelajaran kemudian berdoa bersama, setelah selesai 

guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak masuk pada 

hari ini. 

4.2.1.4. Kegiatan Awal 

Pada awal kegiatan guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan/materi 

yang akan disampaikan lanjutan siklus I,  guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya materi sebelumnya “siapa yang masih ingat ada berapa jenis-jenis usaha 

ekonomi di Indonesia? Coba sebutkan!” siswa menjawab dengan penuh semangat 

dan antusias. Selanjutnya guru menunjukkan tujuan pembelajaran  yang akan 

dicapai. 

4.2.1.5. Kegiatan Inti 

Guru melakukan tukar pendapat dan pengetahuan yang pernah diketahui  

siswa secara langsung tentang bentuk usaha yang ada di sekolah secara sederhana. 

Kemudian guru menyuruh anak untuk duduk secara berkelompok. Guru memandu 

siswa untuk membuka materi yang ada di laptop pada meja setiap kelompok. Guru 

secara bergantian menunjuk siswa untuk mencari materi yang ada pada CD 

interaktif dan menjelaskannya kepada siswa lainnya. Guru membimbing siswa 

mencari dan memilih materi pada CD Interaktif yang akan dipelajari bersama-
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sama kelompoknya. Selanjutnya menyuruh membaca, memahami dengan teliti 

dan cermat. Guru melakukan tanya jawab yang ada pada CD interaktif. Guru 

kemudian menjelaskan lebih rinci materi pada CD interaktif sampai waktu yang 

ditentukan selesai.  

Guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok dengan 

masing-masing berjumlah 5 kelompok dengan anggotanya 5-6 siswa. Siswa 

melaksanakan diskusi dengan tertib. Selesai diskusi, guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk melaporkan hasil diskusinya. Guru memberikan 

hadiah bagi kelompok yang benar jawabannya. Selanjutnya untuk mengetahui 

pemahaman siswa guru memberikan pertanyaan berupa quiz yang ada pada CD 

interaktif di depan kelas. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4.2.1.6. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir Guru membagikan lembar soal evaluasi untuk 

mengukur daya serap siswa sesudah menerima proses belajar mengajar, kemudian 

siswa mengerjakan dengan tenang dan mengumpulkan jawaban setelah selesai. 

Selanjutnya guru memberikan pekerjaan rumah agar anak lebih mendalam 

memahami materi di rumah.  

a. Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II mengenai hasil belajar IPS 

materi perekonomian di Indonesia dengan penerapan CD interaktif dalam 

menerima pelajaran pada siklus II dengan hasil baik sekali. Selengkapnya dapat 

dibaca pada tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 7 

Hasil Analisa Tes Evaluasi Siklus II 

Kelas V SD Negeri Plumbon 02 

No Pencapaian Siklus II 

1 Siklus I (Rata-Rata) 76 

2 Rata-rata 83 

3 Nilai terendah 40 

4 Nilai tertinggi 100 

  

 Berdasarkan table  7 pada siklus II ini diperoleh nilai terendah adalah 40 

dan nilai tertinggi 100 dengan rata-rata nilai 83. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus sebelumnya dari nilai siklus I adalah 76 pada siklus II 

menjadi 83, dengan siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 25 anak 

(89.19%) dan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 3 anak 

(10.71%). Juga dapat kita lihat data dalam bentuk grafik pada gambar 8 berikut: 

          

Gambar 8. Grafik Analisis Hasil Belajar Siklus II 
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b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran   

1). Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas siswa diamati menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas siswa yang terdiri dari 7 indikator dengan subjek pengamatan 288 siswa. 

Indikator aktivitas siswa melalui penerapan model CTL menggunakan CD 

interaktif meliputi: 1) mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran  

(kegiatan emosional), 2) menanggapi apersepsi (kegiatan mendengarkan), 3) 

memperhatikan penyajian informasi berupa (tulisan, gambar dan animasi), yang 

akan dipelajari dalam CD interaktif (kegiatan mendengarkan dan visual), 4) 

membaca materi pembelajaran  yang terdapat pada CD intaraktif (aktivitas visual 

dan menulis), 5) melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan masalah 

(aktivitas mental, metrik), 6) menulis dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (aktivitas lisan), 7) mengerjakan soal evaluasi (aktivitas menulis). Dari 

observasi aktivitas siswa pada siklus I dapat dirumuskan bahwa aktivitas siswa 

kelas V SD Negeri Plumbon 02 dalam menerima pelajaran. 

Dari observasi aktivitas siswa pada siklus II dapat dirumuskan sebagai 

berikut : bahwa aktivitas siswa kelas V SDN Negeri Plumbon 02 dalam menerima 

pelajaran sudah baik sekali. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus II 

Kelas V SD Negeri Plumbon 02 

No Aktivitas Siswa 
Perolehan Skor Jumlah 

Total 

Skor 

Rata-rata 

Skor  1 2 3 4 

1 
Mempersiapkan diri 

untuk menerima 
- - 8 20 104 3.71 
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pembelajaran (Aktivitas 

emosional) 

2 

Menanggapi Apersepsi 

(Aktivitas 

mendengarkan) 

- - 12 16 100 3.57 

3 

Memperhatikan 

penyajian informasi 

berupa materi  yang akan 

dipelajari dalam CD 

interaktif (Aktivitas 

mendengar dan visual) 

- - 8 20 104 3.71 

4 

Membaca Materi 

Pembelajaran  pada CD 

interaktif  dan membuat 

catatan kecil (Aktivitas 

visual dan menulis) 

- 2 9 17 99 3.53 

5 

Melakukan Diskusi 

Kelompok dalam 

Memecahkan Masalah 

(Aktivitas mental/metrik) 

- - 9 19 103 3.67 

6 

Menuliskan dan 

Mempresentasikan Hasil  

Diskusi Kelompok 

(Aktivitas menulis dan 

lisan) 

- - 10 18 102 3.64 

7 

Mengerjakan Soal 

Evaluasi (Aktivitas 

menulis) 

2 1 4 21 100 3.57 

 

Perolehan skor aktivitas siswa yang tersaji dalam tabel 8 dapat  dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran (aktivitas emosional) 

Indikator aktivitas siswa mempersiapkan diri untuk menerima 

pembelajaran memperoleh rata-rata 3,71 dengan jumlah skor 104. Hasil 
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pengamatan menunjukkan tidak ada siswa yang mendapat skor 1. Skor siswa yang 

mendapatkan skor 3 ada 8 anak, siswa yang mendapatkan skor 4 ada 20 anak. 

Deskriptor yang selalu tampak adalah siswa dating tepat waktu sebelum 

pembelajran dimulai. Sedangkan deskriptor yang tampak pada 8 anak  

menyiapkan bahan serta alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan belajar, 

memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Deskriptor yang tampak pada 20 anak adalah siswa tertib dan rapi di tempat 

duduknya masing-masing. 

b. Menanggapi Apersepsi 

Indikator aktivitas siswa untuk menanggapi apersepsi memperoleh rata-

rata 3,57 dengan jumlah skor 100. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa 

yang mendapat skor 3 ada 12 anak, sedangkan yang mendapatkan skor 4 ada 16 

anak. Deskriptor yang tampak adalah siswa mendengarkan dan memperhatikan 

apersepsi yang diberikan oleh guru, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru, siswa terlihat antusias dalam menanggapi apersepsi yang dilakukan 

oleh guru. Sedangkan deskriptor yang tampak lainya adalaha siswa mengajukan 

pertanyaan pada guru. 

c. Memperhatikakan Penyajian Informasi 

Indikator aktivitas siswa untuk memperhatikan penyajian informasi berupa 

materi yang dipelajari dalam CD interaktif memperoleh rata-rata 3,71 dengan 

jumlah skor 104. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan 

skor 3 ada 8 anak, siswa yang mendapatkan skor 4 ada 20 anak.. Deskriptor yang 

selalu tampak adalah siswa mendengarkan dan memperhatikan penyajian 
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informasi dalam guru menjelaskan. Deskriptor yang tampak pada 8 siswa adalah  

siswa terlihat antusias dalam penyajian informasi pada CD interaktif, siswa dapat 

memahami penjelasan materi melalui CD interaktif. Sedangkan deskriptor yang 

tampak pada 20 anak adalah siswa melaksanakan diskusi sesuai dengan petunjuk 

melalui CD interaktif. 

d. Membaca Materi pada CD Interaktif 

Indikator aktivitas siswa untuk membaca materi pada CD interaktif pada 

siklus II memperoleh rata-rata 3,53 jumlah skor 99. Dari hasil pengamatan 

menunjukkan siswa yang memproleh skor 2 ada 2 anak, siswa mendapat skor 3 

ada 9anak, siswa yang mendapat skor 4 ada 17 anak.  Deskriptor yang selalu 

tampak adalah siswa membaca materi dengan seksama. Sedangkan deskriptor 

yang tampak pada 9 anak adalah siswa mencari informasi dari membaca materi 

pembelajaran, siswa menulis dicatatan kecil dengan rapi. Sedangakan deskriptor 

yang tampak pada 17 anak adalah siswa terlihat antusias menulis dalam menulis 

dicatatan kecil. 

e. Melakukan Diskusi Kelompok 

Indikator aktivitas siswa untuk melakukan diskusi kelompok pada siklus II 

memperoleh rata-rata 3,67 jumlah skor 103. Hasil pengamatan menunjukkan 

siswa yang mendapatkan skor 3 ada 9 anak, siswa yang mendapatkan skor 4 ada 

19 anak. Deskriptor yang selalu tampak adalah siswa memperhatikan dan 

memahami tugas yang diberikan oleh guru. Berikutnya deskriptor yang tampak 

adalah siswa berani dalam mengeluarkan pendapat dan siswa menrima pendapat 

atau tanggapan dari teman satu kelompok saat memecahkan masalah. Sedangkan 
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deskriptor yang tampak lainnya adalah siswa memberikan saran positif dalam 

pengambilan keputusan. 

f. Menuliskan Hasil Diskusi Kelompok 

Indikator aktivitas siswa untuk menuliskan hasil diskusi kelompok pada 

siklus II memperoleh rata-rata skor 3,64 dengan jumlah skor 102. Hasil 

pengamatan menunjukkan siswa yang memperoleh skor 3 ada 10 anak, siswa 

yang memperoleh skor 4 ada 18 anak. Deskriptor yang selalu tampak adalah siswa 

menuliskan hasil diskusi dalam tugas kelompok dengan bahasanya sendiri. 

Berikutnya deskriptor yang tampak adalah siswa menuliskan hasil diskusi secara 

bersama anggota kelompoknya dengan tulisan yang baik dan mudah dibaca, serta 

siswa menyampaikan hasil kerja kelompok dengan kalimat yang mudah dipahami. 

Sedangkan deskriptor yang tampak pada 18 anak adalah siswa berbagi tugas 

dalam mengerjakan tugas kelompok serta dapat merespon tanggapan yang muncul 

dari kelompok lain. 

g. Mengerjakan Soal Evaluasi 

Indikator aktivitas siswauntuk mengerjakan soal memperoleh rata-rata 

3,57 dengan jumlah skor 100. Dari hasil pengamatan siklus II menunjukkan siswa 

yang memperoleh skor 1 ada 2 anak, siswa yang mendapatkan skor 2 ada 1 anak, 

siswa yang mendapatkan skor 3 ada 4 anak dan siswa yang mendapatkan skor 4 

ada 21 anak. Deskriptor yang selalu tampak adalah siswa mengerjakan soal 

dengan mandiri, siswa mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan petunjuk dari 

guru, siswa mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
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guru. Sedangkan deskriptor yang tampak pada 21 siswa aadalah tertib dan tenang 

dalam mengerjakan evaluasi. 

2). Hasil Observasi Keterampilan Guru. 

Dari catatan lapangan observasi keterampilan guru diamati menggunakan 

lembar pengamatan yang terdiri dari 9 aspek keterampilan guru yaitu membuka 

pelajaran, keterampilan dalam menjelaskan, mengadakan variasi, mengelola kelas, 

keterampilan bertanya,  keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan membimbing diskusi, dan 

keterampilan dalam menutup pelajaran. Pengamatan keterampilan guru pada 

siklus I diperoleh data yang tersaji pada tabel 9 berikut ini:  

Tabel 9 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Mata Pelajaran IPS Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning) 

Menggunakan CD Interaktif 

No Keterampilan Guru Nilai Keterangan 

1 Keterampilan membuka pelajaran  4 

Skala Penilaian  

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali 

 

2 Keterampilan dalam menjelaskan. 4 

3 
Keterampilan dalam  mengadakan 

variasi 
4 

4 

Keterampilan mengelola kelas dengan 

menerapkan model CTL menggunakan 

CD interaktif 

4 

5 Keterampilan bertanya 4 

6 
Keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan 
3 

7 Keterampilan penguatan  4 

8 Keterampilan membimbing diskusi  4 
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9 Keterampilan dalam menutup pelajaran 4 

 Jumlah 35 

 Rata-rata 3.88 

 Kategori  Baik Sekali 

 

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa jumlah skor keterampilan guru pada 

siklus II adalah sebesar 35 dengan rata-rata skor setiap indikator adalah 3,88 

dengan kategori sangat baik. Dari 9 indikator pengamatan, ada 1 indikator yang 

memperoleh skor 3 dan ada 8 indikator yang memperoleh 4. 

Perolehan skor pada tabel 9 keterampilan guru siklus II dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan Membuka Pelajaran. 

Keterampilan membuka pelajaran mendapatkan skor 4. Hal ini berarti ada 

4 deskriptor yang tampak, yaitu menarik perhatian siswa dengan menggunakan 

tampilan CD interaktif, menimbulkan motivasi siswa dengan rasa ingin tahu, 

memberikan acuan dengan mengemukakan tujuan pembelajaran, serta 

memberikan kaitan pengalaman siswa dengan materi sebelumnya dengan yang 

akan dipelajari melalui apersepsi. 

2. Keterampilan dalam Menjelaskan. 

Keterampilan dalam menjelaskan pada siklus II observer menilai bahwa 

dalam menjelaskan materi memperoleh skor 4. Hal ini berarti ada 4 deskriptor 

yang tampak, yaitu guru menguasai materi dan menjelaskan materi pembelajaran, 

guru menguasai materi, menjelaskan materi pembelajaran dan mengaitkan dengan 

pengetahuan secara alami tentang usaha ekonomi yang ada pada lingkungan 
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sekitar, guru menyampaikan materi melalui contoh kegiatan ekonomi disekitarnya 

serta guru menggambarkan langkah pembelajaran dengan jelas dengan CD 

interaktif. 

3. Keterampilan dalam Mengadakan Variasi 

Keterampilan dalam mengadakan variasi memperoleh skor 4, hal ini 

berarti terdapt 4 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang tampak yaitu 

memberikan pengalaman belajar dengan menggunaka CD interaktif, 

mengembangkan materi ajar dengan menggunakan contoh nyata pada CD 

interaktif, meningkatkan kemampuan siswa dalam menghasilkan karya pemikiran 

sebagai hasil belajar, serta memfasilitasi proses interaksi antara guru dengan 

siswa, serta siswa dengan siswa secara menyeluruh. 

4. Keterampilan Mengelola Kelas dengan Menerapkan Model CTL 

Menggunakan CD interaktif. 

Keterampilan mengelola kelas dengan menerapkan model CTL 

menggunakan CD interaktif memperoleh skor 4. Hal ini berarti terdapat 4 

deskriptor yang tampak yaitu memberikan petunjuk yang jelas dalam 

menggunakan CD interaktif, menunjukkan sikap tanggap dan memusatkan 

perhatian kelompok menggunakan pendekatan CTL serta menganalisis tingkah 

laku siswa yang mengalami masalah dalam menemukan pemahaman konsep. 

5. Keterampilan Bertanya. 

Keterampilan bertanya pada siklus II observer menilai bahwa dalam 

ketrampilan bertanya memperoleh skor 4 dengan kategori baik sekali, hal ini 

terbukti dari 4 deskriptor yang muncul yaitu memberikan pertanyaan dengan jelas  
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dan mudah dimengerti oleh siswa, memberikan waktu yang cukup kepada siswa 

untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada 

seluruh siswa secara merata, memberikan respons yang baik dan menyenangkan 

sehingga timbul keberanian dari siswa untuk bertanya dan menjawab. 

6. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan. 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memperoleh skor 

3. Hal ini berarti terdapat 3 deskriptor yang tampak yaitu mengorganisasikan 

siswa untuk menuliskan hasil diskusi secara individual, membimbing siswa serta 

memudahkan siswa dalam belajar, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara heterogen. Dengan kelompok yang heterogen dimaksudkan agar saling 

bertukar pendapat dan setiap anak memiliki cara pemecahan yang berbeda 

sehingga dapat memecahkan permasalahan secara bervariasi. 

7. Keterampilan Penguatan. 

Keterampilan dalam memberikan penguatan pada siklus II observer 

menilai bahwa dalam memberikan penguatan diberikan dalam bentuk non verbal 

(gerakan, pendekatan, simbol/ benda) memperoleh skor 4. Hal ini terbukti terdapat  

4 deskriptor yang tampak yaitu memberikan penguatan verbal dengan kata-kata 

misalkan ” bagus”, ”hebat”, memberikan penguatan verbal dengan contoh, ”ya 

jawabanmu tepat”, memberikan penguatan gestural dengan mengacungkan jari 

(kanan) dan tepuk tangan, serta memberikan penguatan berupa benda atau simbol. 

8. Keterampilan Membimbing Diskusi. 

Keterampilan membimbing diskusi memperoleh skor 4. Hal ini berarti 

terdapat 4 deskriptor yang tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan 
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serta topik diskusi, memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman, 

guru membimbing kelompok diskusi yang mengalami kesulitan disaat 

mengerjakan tugas kelampok serta membantu siswa membuat rangkuman hasil 

diskusi. 

9. Keterampilan dalam Menutup Pelajaran. 

Keterampilan dalam menutup pelajaran pada siklus II observer 

memberikan skor 4. Hal ini berarti terdapat 4 deskriptor yang tampak antara lain 

guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, guru memberikan 

refleksi dengan mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang peting selama  

kegiatan pembelajaran, guru memberikan evaluasi sesuai dengan indikator yang 

dirumuskan dalam RPP dan memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah kepada 

siswa. 

3). Refleksi 

Berdasarkan deskripsi data siklus II maka dalam pembelajaran ini ditemukan 

hasil refleksi yaitu: 

 Saat pembagian kelompok belajar masih belum mengoptimalkan waktu 

karena ada sebagian anak yang ingin berebut tempat duduk ditengah dengan 

maksud agar dapat langsung mengoperasikan komputer, sehingga harus 

memberikan sedikit pengarahan untuk saling bekerja sama.  

4). Revisi  

Dari hasil refleksi pada siklus II maka peneliti harus dapat memberikan 

peningkatan dalam pembagian kelompok betul-betul diperhatikan, supaya 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal, waktu tidak terbuang 
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dengan sia-sia. Memberikan motivasi kepada siswa untuk saling bekerjasama 

supaya semua siswa menjadi tahu, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai 

dengan jadwal yang telah direncanakan. 

Dari data penelitian hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Plumbon 02 dari 

siklus I dan II untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 dan Gambar 8 di 

bawah ini : 

Tabel 10 

Rekapitulasi Hasil Belajar IPS siklus I dan II 

Hasil Siklus I Siklus II 

Nilai Terendah 35 40 

Nilai Tertinggi 100 100 

Rata-rata kelas 75.89 82.67 

 

Kemudian dapat dilihat gambar dalam sajian grafik batang hasil belajar 

siklus I dan siklus II di bawah ini sebagai berikut: 

         
 

Gambar 8. Grafik Rekap Grafik Batang Hasil Belajar IPS 

siklus I dan II 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian 

Pada penelitian ini menerapkan Model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD interaktif, yang senantiasa menerapkan 7 asas atau 

komponen dari CTL, diantaranya kontruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat 

belajar, modeling, refleksi dan penilaian sebenarnya. 

4.2.1.1 Hasil aktivitas siswa 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model CTL menggunakan CD interaktif  dari siklus I dan II dapat dilihat pada 

tabel 11: 

Tabel 11 

Data Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

No Aktivitas Siswa Siklus I Siklus II 

1 

Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran (Aktivitas 

emosional) 

2.82 3.71 

2 
Menanggapi Apersepsi (Aktivitas 

mendengarkan) 
2.78 3.57 

3 

Memperhatikan penyajian 

informasi berupa materi  yang akan 

dipelajari dalam CD interaktif 

(Aktivitas mendengar dan visual) 

2.78 3.71 

4 

Membaca Materi Pembelajaran  

pada CD interaktif  dan membuat 

catatan kecil (Aktivitas visual dan 

menulis) 

2.78 3.53 

5 
Melakukan Diskusi Kelompok 

dalam Memecahkan Masalah 
2.89 3.67 
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(Aktivitas mental/metrik) 

6 

Menuliskan dan Mempresentasikan 

Hasil  Diskusi Kelompok 

(Aktivitas menulis dan lisan) 

2.71 3.64 

7 
Mengerjakan Soal Evaluasi 

(Aktivitas menulis) 
3.10 3.57 

 

Berdasarkan tabel 11, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan model 

CTL menggunakan CD interaktif mengalami peningkatan pada setiap 

indikatornya. 

Adanya peningkatan pada indikator siswa mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran ditunjukkan pada kenaikan skor rata-rata setiap siklus. 

Siklus I memperoleh skor 2,82 kategori baik,  kemudian mengalami peningkatan 

pada siklus II dengan skor 3,71 kategori baik sekali. Deskriptor yang tampak 

adalah siswa datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, siswa 

menyiapkan bahan serta alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan belajar, 

siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai serta siswa tertib dan rapi di tempat duduknya masing-masing. 

Peningkatan indikator menanggapi apersepsi ditunjukkan kenaikan skor 

rata-rata setiap siklus I memperoleh skor 2,78 kategori baik, kemudian mengalami 

peningkatan pada siklus II memperoleh skor 3,57 kategori baik sekali. Pada saat 

kegiatan pembelajaran siswa memperhatikan apersepsi yang diberikan guru 

terlihat antusias dalam menanggapi apersepsi yang dilakukan guru. Beberapa 

siswa mengajukan pertanyaan pada guru serta menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru melalui apersepsi. 
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Pada indikator memperhatikan penyajian informasi berupa materi yang akan 

dipelajari dalam CD interaktif terjadi peningkatan skor rata-rata 2,78 kategori 

baik, kemudian pada siklus II memperoleh skor 3,71 kategori baik sekali. Siswa 

mendengarkan dan memperhatikan penyajian informasi berupa materi pada CD 

interaktif, siswa terlihat antusias dalam memperhatikan penyajian informasi, siswa 

memahami penjelasan materi melalui CD interaktif. Namun masih ada beberapa 

siswa yang tidak melakukan diskusi sesuai dengan petunjuk karena tidak 

mendengarkan informasi dari guru. 

Indikator membaca materi pembelajaran yang terdapat pada CD interaktif 

dan membuat catatan kecil mengalami peningkatan skor rata-rata siklus I 2,78 

kategori baik, rata-rata skor siklus II 3,53kategori baik sekali. Siswa membaca 

materi pembelajaran dengan seksama, siswa mencari informasi dari membaca 

materi pembelajaran pada CD interaktif, setelah membaca materi dengan seksama, 

siswa terlihat antusias membuat catatan kecil dengan rapi.  

Indikator melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan masalah 

mengalami peningkatan skor rata-rata siklus I 2,89 kategori baik, siklus II 

memperoleh skor rata-rata 3,67 kategori baik sekali. Siswa memperhatikan dan 

memahami tugas yang diberikan oleh guru, siswa berani mengeluarkan 

pendapatnya saat berdiskusi dengan memberi masukan ddlm mencari alternatif 

pemecahan masalah, ada beberapa siswa yang masih malu dalam menyampaikan 

masalahnya.  Oleh karena itu guru perlu memberikan mottivasi khusus terhadap 

siswa yang masih mengalami kesulitan. Siswa menerima pendapat atau tanggapan 
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dari teman satu kelompok, serta siswa memberikan saran positif dalam 

pengambilan keputusan. 

Indikator menuliskan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mengalami peningkatan skor rata-rata siklus I 2,71 kategori baik, siklus II 

memperoleh skor rata-rata 3,64 kategori baik sekali. Siswa menuliskan hasil 

diskusi dalam tugas kelompok dengan bahasanya sendiri dan siswa menuliskan 

hasil diskusi secara bersama anggota kelompoknya dengan tulisan yang baikdan 

mudah dibaca. Disini terjadi aktivitas menulis, aktivitas menulis berarti 

mengkonstruksi ide, karena setelah berdiskusi atau berdialog antar teman dan 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Aktivitas menulis akan membantu 

siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa. Kemudian siswa menyampaikan hasil kerja 

kelompok dengan kalimat yang mudah dipahami, siswa berbagi tugas dalam  

mengerjakan serta dapat merespon tanggapan yang muncul dari kelompok lain. 

Dengan proses terjadinya tukar pendapat oleh siswa serta konfirmasi dari guru 

maka kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna. 

Pada indikator mengerjakan soal evaluasi terjadi peningkatan skor rata-

rata siklus I 3,10 kategori baik sekali, pada siklus II skor rata-rata 3,57 kategori 

baik sekali. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri, siswa mengerjakan 

soal evaluasi sesuai dengan petunjuk guru, siswa mengerjakan soal sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan oleh guru serta tertib dan tenang dalam mengerjakan 

soal evaluasi. Hanya beberapa siswa masih belum bisa mandiri kadang menyontek 

punya teman sebelahnya. Pemeberian soal evaluasi sangat untuk mengetahui 
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tingkat pemahaman siswa siswa terhadap pembelajaran yang telah diterimanya. 

Hasil evaluasi juga merupakan bukti bahwa seseorang telah belajar. 

Berdasarkan analisis data hasil pengamatan aktivitas siswa dapat 

disimpulkan bahwa dalam menerapkan model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD interaktif siswa terlihat aktif dalam proses KBM. 

Keterlibatan siswa secara aktif terdapat dalam kegiatan pembelajaran  terlihat dari 

tingginya persentase aktifitas siswa. Penerapan model CTL (Contextual Teaching 

and Learning)  menggunakan CD interaktif sangat membantu siswa dalam 

menerima materi yang disampaikan oleh guru, siswa menjadi lebih senang, 

antusias, tertarik, dan  bersemangat  dalam menerima pelajaran yang disampaikan. 

Selain itu penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif  dapat  meningkatkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor siswa.  

Dari segi kognitif, perolehan hasil belajar siswa senantiasa meningkat dari 

siklus ke siklus berikutnya, berarti menunjukkan bahwa siswa mampu menyerap 

pelajaran semakin banyak. Pemahaman tentang hal-hal yang baru mengalami 

perkembangan yang signifikan. 

Dari segi afektif siswa mampu menunjukkan perubahan sikap kearah yang 

lebih baik. Dimana siswa menghargai orang lain, mau bekerja keras dan aktif 

dalam setiap kegiatan yang sedang dipelajarinya.  

Dari segi psikomotor siswa mempunyai berbagai keterampilan yang dapat 

dikembangkan secara berkelanjutan, keterampilan tersebut seperti berani 

mengemukakan pendapat, bertanya, memainkan model dan berdiskusi. 
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Selain aktivitas siswa yang meningkat dengan baik di atas, keterampilan 

guru pun juga mengalami peningkatan yang signifikan terlihat dari data observasi 

keterampilan guru bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran  meningkat. Dari 

siklus I rata-rata sebesar 2,67 dan pada siklus II meningkat rata-rata sebesar 3,88. 

Dalam pembelajaran dengan model CTL (Contextual Teaching and Learning)  

menggunakan CD interaktif guru hanya sebagai fasilitator saja dan yang aktif 

adalah siswa. 

4.2.1.2. Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model CTL 

menggunakan CD interaktif palajaran IPS dari siklus I dan siklus II dapat dilihat 

tabel 12. 

 Tabel 12  

Data Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

Data Hasil Belajar Siklus I Siklus II 

Nilai Rata-rata 75,89 82,67 

Nilai Terendah 35 40 

Nilai Tertinggi 100 100 

Kategori Ketuntasan Minimal (KKM) 62 62 

Siswa yang Tuntas Belajar 22 25 

Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 6 3 

Persentase Ketuntasan 78,5% 89,28% 
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Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa dengan model CTL 

menggunakan CD interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut 

terbukti dengan  adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. 

Pada siklus I, hasil belajar IPS dengan materi jenis usaha bidang ekonomi 

memperoleh ketuntasan klasikal 78,5% dengan nilai rata-rata 75,89. Siswa yang 

tuntas sebanyak 22 anak dan yang tidak tuntas sebanyak 6 anak, jumlah siswa 

seluruhnya 28 anak. Pada siklus II hasil IPS dengan materi bentuk usaha menurut 

pemiliknya memperoleh ketuntasan klasikal 89,28% dengan nilai rata-rata 82,67. 

Siswa yang tuntas sebanyak 25 anak dan yang tidak tuntas sebanyak 3 anak.   

Dari data hasil belajar yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran  IPS melalui penerapan model CTL menggunakan CD interaktif 

dapat meningkat. Melihat peningkatan hasil belajar secara signifikan dari siklus I 

dan siklus II membuktikan bahwa penerapan model CTL menggunakan CD 

interaktif jika dilaksanakan secara baik akan memberrikan dampak yang positif 

bagi hasil belajar siswa. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu penerapan model CTL menggunakan CD 

interaktif untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Plumbon 02 

Kabupaten Semarang. Implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga hal yaitu 

; implikasi teoritis, implikasi praktis dan implikasi paedagogis. 

a. Implikasi Teoritis 

Penerapan model CTL menggunakan CD interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa SDN Plumbon 02 



113 

 

 

 

Kabupaten Semarang pada pembelajaran  IPS. Melalui penerapan  model CTL 

menggunakan CD interaktif guru dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran.  Dengan memanfaatkan media CD interaktif 

membuat kegiatan berpikir, inquiri, berbicara dan menulis menjadi lebih menarik 

serta menyenangkan. Adanya pembagian kelompok yang kemampuan anggotanya 

heterogen, menjadikan masing-masing siswa mempunyai kreativitas yang 

berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah, sehingga masing-masing siswa 

dapat saling bertukar pendapat, setiap siswa secara aktif berusaha untuk 

menemukan dan mengungkapkan pendapatnya. 

b. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu adanya temuan-temuan positif ke 

arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini dapat menambah 

pemahaman guru terhadap strategi pembelajaran yaitu penerapan model CTL 

menggunakan CD interaktif untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V 

SDN Plumbon 02 Kabupaten Semarang. Terbukti hasil belajar siswa pada siklus I, 

diperoleh nilai rata-rata 75,89 dengan  persentase ketuntasan 78,56%. Kemudian 

pada siklus II, diperoleh nilai rata-rata 82,67 dengan persentase ketuntasan 

89,28%. 

c. Implikasi Paedagogis 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh selama pelaksanaan siklus I dan II 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model Contextual Teaching and 

Learning menggunakan CD interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar dalam pembelajaran IPS.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran  IPS  

materi jenis-jenis dan bentuk usaha perekonomian di Indonesia  melalui 

penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning)  menggunakan CD 

interaktif umtuk meningkatkan hasil pembelajaran  IPS kelas V SDN Plumbon 02 

Kab. Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan penerapan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

menggunakan CD interaktif pada mata pelajaran IPS meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan rata-rata hasil observasi keterampilan guru siklus I skor 

26 persentase 72 % kualifikasi baik, kemudian pada siklus II skor 33 

persentase 91% kualifikasi baik sekali. 

2. Dengan penerapan pembelajaran model CTL (Contextual Teaching and 

Learning)  menggunakan CD interaktif menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa meningkat pada setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan rata-rata hasil observasi aktivitas siklus I skor 20,13 

persentase 71% kualifikasi baik, kemudian pada siklus II skor 25,4 

persentase 91% kualifikasi baik sekali. 

3. Pembelajaran  dengan penerapan model CTL (Contextual Teaching and 

Learning) menggunakan CD interaktif ternyata mampu meningkatkan 
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hasil belajar siswah. Rata-rata persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

meningkat dari siklus I 22 anak (78,56%), siklus II menjadi 25 anak 

(89,25%). Hasil ini telah mencapai indikator keberhasilan hasil belajar 

siswa yang telah ditetapkan peneliti yaitu ketuntasan klasikal sekurang-

kurangnya 75% dengan ketuntasan individual sebesar ≥ 62 (KKM) 

5.2. SARAN  

Berdasar pada penelitian dan pengalaman yang telah dilakukan di SDN 

Plumbon 02 Kabupaten Semarang, maka Penulis bermaksud memberikan saran 

sebagai berikut : 

a. Bagi Guru 

1. Guru hendaknya mampu mengelola materi pembelajaran dengan 

menggunakan metode bervariasi seperti mengkolaborasikan model CTL 

menggunakan CD interaktif dengan metode yang lain dan penerapan 

pembelajaran  yang inovatif sehingga menjadikan pembelajaran  akan 

lebih menarik dan bermakna. 

2. Guru hendaknya menggunakan desain tampilan yang menarik dalam 

mengembangkan CD interaktif dalam pembelajaran serta memperbanyak 

komunikasi yang efektif dalam menyampaikan materi melalui media 

pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

1. Siswa berani menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan belum dipahami 

berhubungan dengan materi yang telah disampaiakan.   
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2. Siswa percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya maupun menanggapi 

pendapat siswa yang lain dan menghargai pendapat siswa lain saat 

berbicara. 

c. Bagi Sekolah  

1. Sekolah meningkatkan kualitas pengajar dan menyediakan lingkungan 

belajar yang kondusif bagi siswa demi kelancaran proses kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Sekolah meningkatkan fasilitas media pembelajaran serta alat peraga yang 

beragam baik secara elektronik maupun non elektronik sehingga kegiatan 

pembelajaran  dapat terlaksana secara interaktif dan efektif. 
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Lampiran 1 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SDN PLUMBON 02 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/I 

Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang 

berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, 

keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan 

ekonomi di indonesia. 

Kompetensi Dasar : 1.5.  Mengenal jenis-jenis usaha dab kegiatan ekonomi di 

indonesia 

Materi pokok : Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia 

Kegiatan 

Pembelajaran  

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Penilaian 
Aloka

si  

Wakt

u  

Sumbe

r  

Belajar

/ 

Alat  

Teknik 

Bentuk 

Instrume

n 

Contoh 

Instru

men 

 Menyebutkan 

jenis-jenis 

usaha 

perekonomia

n dalam 

masyarakat 

Indonesia  

 Menyebutkan 

contoh usaha 

yang dikelola 

sendiri dan 

kelompok  

 Menjelaska 

cara-cara 

menghargai 

kegiatan 

orang dalam 

usaha  

 Menyebutkan 

jenis-jenis usaha 

perekonomian 

dalam  

masyarakat 

Indonesia  

 Memberi contoh 

usaha yang 

dikelola sendiri 

dan kelompok  

 Memberikan 

contoh cara 

menghargai 

kegiatan orang 

dalam usaha  

 Memberi contoh 

kegiatan 

produksi, 

distrbusi, dan 

konsumsi di 

Indonesia  

Tertulis jawab 

singkat 

 

Sebutka

n jenis-

jenis 

usaha 

perekon

omian 

dalam  

masyar

akat 

Indones

ia  

 

12 x 

35 

menit  

pert 

15-17  

(3 

mingg

u) 

  

   

  

   

  

 Buku 

IPS 

Kelas 

V  

 CD 

Inter

aktif  

 Jenis 

usaha 

perek

onom

ian  
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Lampiran 2 

  Siklus I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas /Semester  : V/I 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

  

A. Standar Kompetensi 

1.  Menghargai berbagai peninggalan dan sejarah yang berskala nasional pada masa 

Hindu-Budha, dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.5  Mengenal jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di Indonesia  

 

C. Indikator  

1. Menyebutkan jenis usaha perekonomian dalam masyarakat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui pengamatan pada CD interaktif peserta didik dapat menyebutkan berbagai 

jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia seperti: pertanian, jasa, perdagangan, industri, 

perikanan, dan peternakan. 

 Melalui penjelasan jenis-jenis usaha ekonomi di indonesia siswa dapat memberikan 

contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Aktif  dalam pembelajaran, mampu menggunakan alat peraga CD Interaktif, memiliki rasa 

tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. 

 

E. Materi Pokok 

 Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia  
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F. Model/Metode Pembelajaran  

Model pembelajaran CTL 

Metode     : Tanya jawab, ceramah, demonstrasi, diskusi, observasi, penugasan  

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran  

 Pra Kegiatan 

 Pengkondisian Kelas 

 Doa bersama 

 Presensi  

A. Kegiatan awal (10 menit) 

 Guru memberitahukan kepada siswa tentang tujuan / materi yang akan 

disampaikan 

 Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa tentang jenis-

jenis usaha perekonomian di lingkungan setempat. 

B. Kegiatan inti (75 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru melaksanakan tukar pendapat dan pengetahuan tentang jenis-jenis usaha 

perekonomian di sekitar sekolahan seperti yang telah diketahui sehari-hari 

misalnya koperasi sekolah, warung di SD. 

 Siswa mendemonstrasikan materi yang ada pada CD interaktif berupa gambar 

berbagai usaha-usaha ekonomi Indonesia di depan kelas dengan arahan guru. 

 Guru membimbing siswa untuk menemukan konsep berdasarkan hasil 

demonstrasi media CD interaktif. 

 Guru memberikan pujian kepada anak yang bisa mendemonstrasikan usaha-

usaha yang ada pada CD interaktif. 

 Tanya jawab antara siswa dan guru tentang materi jenis-jenis usaha 

perekonomian di Indonesia yang ada pada CD interaktif.  

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 
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 Guru membimbing siswa menjadi 5 kelompok, untuk mendefinisikan jenis-jenis 

usaha-usaha perekonomian di Indonesia. 

 Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja usaha-usaha ekonomi Indonesia 

 Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru menanyakan  kepada siswa materi yang belum dipahami.  

 Pemberian reward kepada kelompok yang sudah berprestasi. 

 

C. Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Dalam kegiatan penutup: 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan tentang jenis-jenis usaha ekonomi di 

Indonesia; 

2. Aplikasi  : jenis usaha-usaha ekonomi sangat bermanfaat bagi kelangsungan 

hidup manusia. 

3. Pemberian evaluasi sebagai bahan pengukuran peserta didik dalam menyerap 

pelajaran. 

4. Pemberian tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 

  

H. Alat Dan Sumber Bahan 

 Alat Peraga : Gambar-gambar jenis usaha perekonomian yang ada di masyarakat 

dalam bentuk CD interaktif, komputer, LCD proyektor 

 Sumber  :  Buku BSE IPS kelas V Karangan Siti Syamsiyah  

Buku BSE IPS kelas V Karangan Reny  

Buku BSE IPS kelas V Karangan Endang Susilaningsih 

Buku Permata IPS kelas V Penerbit Surya Indra 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 
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 Tes awal : tes penjajakan 

 Tes proses : kerja kelompok 

 Tes akhir : evaluasi 

2. Bentuk tes  

 Kognitif  : evaluasi 

 Afektif  : pengamatan 

 Psikomotor  : pengamatan 

 

KISI-KISI EVALUASI SIKLUS I 

KD : Mengenal jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di Indonesia  

Indikator RPP 
No 

TP 

Ranah Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 
Kunci Jawaban 

K A P 

Menyebutkan 

jenis usaha 

perekonomian 

dalam 

masyarakat. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

C3 

C2 

C1 

C1 

C1 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Essay 

 

 

 

 

 

Lembar 

Kelompok 

Siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

1-5 

 

 

 

 

 

1-2 

Sedang 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sukar 

1. B 

2. C 

3. B 

4. A 

5. D 

1. Padi, jagung, 

kelapa sawit 

2. Memenuhi  

kebutuhan 

3. Pedagang kaki 

lima 

4. Jasa  

5. Tanah liat 
 

1. Daging, susu, 

kulit, dan telur 

2. Syaratnya yaitu: 

tekun ulet, rajin, 

tidak putus asa, 

sabar, percaya 

diri, teliti, jujur 

dan telaten 
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I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 

1. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang harus bekerja. Agar kita memiliki 

keterampilan dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, maka sebagai seorang 

siswa hidupnya harus…. 

a. gemar bergaul c. rajin menabung 

b. rajin belajar d. rajin bermain 

2. Yang dimaksud Negara agraris adalah Negara yang sebagian besar penduduknya 

hidup…. 

a. sebagai nelayan c. dari bertani atau bercocok tanam 

b. sebagai penjual tanah d. dengan bekerja sebagai pegawai 

negeri 

3. Nusa Tenggara Timur, Lombok, dan Sumbawa sangat cocok untuk usaha peternakan 

karena…. 

a. banyak daerah pegunungan dan lembah c.    tanahnya subur 

b. banyak daerah berupa padang rumput  d.    iklimnya panas 

4. Kerajinan yang membuat perhiasan dari perak banyak dilakukan oleh masyarakat di…. 

a. Kota Gede Yogyakarta c.    Magetan Jawa Timur 

b. Jepara  Jawa Tengah d.  Muntilan Jawa Tengah  

5. Menanam kelapa sawit, kopi, coklat pada lahan yang luas disebut usaha dalam bidang…. 

a. jasa  c.  pertanian  

b. industri  d.  perkebunan  

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 

1. Yang termasuk hasil panen tahunan yaitu …. 

2. Tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk…. 

3. Pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pinggir-pinggir jalan disebut…. 

4. Dokter dan pengacara merupakan jenis usaha dalam bidang…. 

5. Bahan baku pembuatan kerajinan gerabah berupa…. 
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Kunci Jawaban : 

I. 

1. B    4.  A 

2. C    5.  D 

3. B 

II. 

1. Padi , jagung, kelapa sawit  4. Jasa 

2. Memenuhi kebutuhan   5. Tanah liat 

3. Pedagang kaki lima 

Penilaian 

I. 5 x @1 = 5 

II. 5 x @3 = 15 

Jumlah skor maksimal 20 

Nilai = 100
maksimalskor 

benar diperoleh  yangskor 
x




 

 Plumbon, ......................2012 

                        Observer                Guru Kelas 

 

  

  RATNA TITIK  W. S.Pd         ARIF GUNAWAN 

 NIP : 1961071019801220          NIM : 1401910015 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Plumbon 02 

 

 

DWI RETNO INDRATI, S.Pd 

NIP. 196009191979112003 
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MATERI  

KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA 

A. JENIS DAN BENTUK USAHA BIDANG EKONOMI 

1. JENIS USAHA BIDANG EKONOMI 

a. Pertanian 

Petani dibedakan menurut jenis usahanya yang meliputi : 

1. Petani sawah; mengolah sawah 

2. Petani ladang; mengolah lahan kering 

3. Petani perkebunan; mengolah lahan luas untuk tanaman perkebunan 

4. Petani tambak; mengolah lahan untuk tambak 

Hasil usaha pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Diantaranya 

; padi, jagung, kacang kedelai, sagu, buah-buahan dan sayuran. 

Tanaman ini mempunyai umur pendek (dapat dipanen 3-6 bulan). Hasil pertanian 

yang berumur panjang adalah hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, coklat 

dan teh.  

                                   

b. Perdagangan 

Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari 

produsen ke konsumen. 

Pedagang menjual barang ke konsumen. Pedagang sebagai perantara. 

Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi sebagai berikut ; 

Pedagang tetap; yaitu pedagang yang memiliki tempat yang tetap. Misanya 

berdagang di pasar, ruko, toko, warung, mal atau pun supermarket. 

Pedagang asongan; yaitu pedagang yang tidak menetap dan berdagang secara 

keliling. 
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Pedagang kaki lima; yaitu pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah 

tempat . contoh pedagang di pinggir jalan raya/trotoar 

 

                       
 

c. Perikanan 

Perikanan adalah kegiatan usaha dalam budidaya ikan. Budidaya ikan adalah 

kegiatan mengembangbiakkan ikan. 

                                        
d. Peternakan 

Petrnakan adalah kegiatan usaha dng cara memelihara hewan dan mengambil 

hasilnya dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara 

dijual ke konsumen. 

Jenis-jenis usaha peternakan yaitu: 

Peternak hewan besar; kerbau, sapi, kuda 

Peternak hewan kecil; biri-biri, kambing, kelinci 

Peternak ikan; lele, mujahir, gurame 

Peternak unggas; puyuh, ayam, itik, burung. 
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e. Industri dan Kerajinan 

Industri dan kerajinan adalah kegiatan usaha bahan baku menjadi bahan jadi. 

Kerajinan adalah kegiatan membuat peralatan dari bahan seadanya. Industri lebih 

mengacu pada kegiatan usaha yang berskala besar. 

Kerajinan adalah usaha jumlah kecil, industri yang berskala besar memiliki tenaga 

kerja yang banyak dan biasanya disebut perusahaan. 

Contoh: kerajinan perak, peralatan Rumah Tangga, gerabah, tas, tikar, aksesoris 

dan lain-lain. 

                                   
 

f. Jasa  

Jasa adalah kegiatan usaha dalam betuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh 

jasa adalah perusahaan angkutan, asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, 

warung net, wartel, rental komputer. 
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LEMBAR KERJA SIKLUS I 

Nama Kelompok ....................... Tanggal ............................ 

Tujuan : 

Mampu menjelaskan dari jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia 

Diskusikan gambar di bawah ini, apakah hasil yang di dapat dari peternakan tersebut? 

   

Diskusikan gambar di bawah ini, bagaimanakah syarat-syarat/sifat orang yang memiliki usaha 

bidang kerajinan? 
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Lampiran 3 

KISI-KISI INSTRUMEN 

Judul : Penerapan Model Kontekstual Menggunakan CD Interaktif Untuk Meningkatkan 

Pemahaman siswa Tentang Usaha-Usaha Perekonomian Indonesia Pada IPS Kelas V 

Semester I SD Negeri Plumbon 02 Kabupaten Semarang. 

No. Variabel Kriteria 
Sumber 

data 

Alat/intrumen 

Pengumpulan 

Data 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

model CTL 

menggunakan 

CD interaktif 

1. Keterampilan dalam 

membuka pelajaran  

2. Keterampilan dalam 

menjelaskan. 

3. Keterampilan dalam  

mengadakan variasi 

4. Keterampilan mengelola 

kelas dengan menerapkan 

model  CTL 

menggunakan CD 

interaktif 

5. Keterampilan bertanya 

6. Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan  

7. Keterampilan penguatan  

8. Keterampilan 

membimbing diskusi 

9. Keterampilan dalam 

menutup pelajaran  

Kegiatan 

Guru 

-Lembar Observasi 

-Catatan lapangan 

-Alat dokumentasi 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

model CTL 

menggunakan 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran  

2. Menanggapi apersepsi 

3. Memperhatikan penyajian 

informasi berupa (tulisan, 

Kegiatan 

Siswa 

-Lembar Observasi 

-Catatan lapangan 

-Alat dokumentasi 
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CD interaktif gambar & animasi),yang 

akan dipelajari dalam CD 

interaktif 

4.  Membaca materi 

pembelajaran yang  

terdapat pada CD interaktif 

5. Melakukan diskusi 

kelompok dalam 

memecahkan masalah 

6. Menuliskan dan mem- 

presentasikan hasil diskusi 

kelompok  

7. Mengerjakan soal evaluasi  

3. Hasil Belajar 

IPS melalui 

penerapan 

model CTL 

menggunakan 

CD interaktif 

1.Siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan 

dengan baik dan jelas. 

2.Siswa dapat menemukan 

pemecahan masalah yang 

dihadapi saat melakukan 

diskusi kelompok. 

3. Ketepatan hasil kerja 

kelompok siswa. 

4. Ketepatan siswa dalam 

menyelesaikan lembar kerja 

siswa. 

5. Nilai hasil tes meningkat 

sesuai KKM. 

- Daftar 

hasil 

belajar 

siswa 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

Lampiran 4 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN  IPS MELALUI KONTEKSTUAL 

MENGGUNAKAN  CD INTERAKTIF 

 

Nama SD : SDN Plumbon 02 

Guru   : Arif Gunawan 

Siklus/pertemuan  : I/I 

Hari/Tanggal : 18 Juli 2012 

Petunjuk  : 

1 Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2 Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan  

3 Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4 Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

i. = jika satu deskriptor yang tampak 

ii. = jika dua deskriptor yang tampak 

iii. = jika tiga deskriptor yang tampak 

iv. = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No Indikator Diskriptor 
Skor siklus I -1  

Chek  Jumlah  

1 Keterampilan 

membuka 

pelajaran  

 

 

 

 

1. Menarik perhatian siswa dengan 

menggunakan tampilan CD interaktif. 

2. Menimbulkan motivasi siswa dengan rasa 

ingin tahu. 

3. Memberikan acuan dengan menge- 

mukakan  tujuan pembelajaran. 

4. Memberikan kaitan pengalaman siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

melalui apersepsi. 

  √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

2 Keterampilan 

dalam 

menjelaskan. 

 

1. Guru menguasai materi dan menjelaskan 

materi pembelajaran  

2. Guru menguasai materi, menjelaskan 

materi pembelajaran dan mengaitkan 

dengan pengetahuan secara alamiah 

√ 

 

√ 

 

 

3 
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3. Guru menyampaikan materi melalui 

contoh kegiatan ekonomi disekitarnya. 

4. Guru menggambarkan langkah 

pembelajaran dengan jelas. 

√ 

 

 

3 Keterampilan 

dalam  menga 

dakan variasi 

1. Memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna dengan menggunakan CD 

interaktif. 

2. Mengembangkan materi ajar dengan 

menggunakan contoh nyata pada CD 

interaktif. 

3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menghasilkan karya pemikiran sebagai 

hasil belajar. 

4. Memfasilitasi proses interaksi antara guru 

dengan siswa, serta siswa dengan siswa 

secara menyeluruh. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Keterampilan 

mengelola kelas 

dengan 

menerapkan 

model CTL 

menggunakan 

CD interaktif 

1. Memberikan petunjuk yang jelas dalam 

menggunakan CD interaktif. 

2. Menunjukkan sikap tanggap dan 

memusatkan perhatian kelompok 

3. Menggunakan pendekatan CTL dalam 

berkelompok. 

4. Menganalisis tingkah laku siswa yang 

mengalami masalah/kesulitan dalam 

menemukan pemahaman konsep. 

√ 

 

√ 

 

√ 

3 

5 Keterampilan 

bertanya 

1. Memberikan pertanyaan dengan jelas  dan 

mudah dimengerti oleh siswa. 

2. Memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir sebelum menjawab 

pertanyaan. 

3. Memberikan pertanyaan kepada seluruh 

siswa secara merata. 

4. Memberikan respons yang baik dan 

menyenangkan sehingga timbul 

keberanian dari siswa untuk bertanya dan 

menjawab. 

√ 

 

√ 

 

 

 

  

 

√ 

 

3 

6 Keterampilan 

mengajar kelom 

pok kecil dan 

perseorangan 

1. Mengadakan pendekatan secara pribadi 

2. Mengorganisasikan siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi secara 

individual. 

3. Membimbing siswa keseluruhan serta 

memudahkan siswa dalam belajar. 

4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara heterogen. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

2 

7 Keterampilan 

penguatan  

1. Memberikan penguatan verbal dengan 

kata-kata misalkan ” bagus”, ”hebat”. 

2. Memberikan penguatan verbal dengan 

√ 

 

√ 

3 
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contoh, ”ya jawabanmu tepat” 

3. Memberikan penguatan gestural dengan 

mengacungkan jari (kanan) dan tepuk 

tangan.  

4. Memberikan penguatan berupa benda 

atau simbol.  

 

√ 

 

 

 

8 Keterampilan 

membimbing 

diskusi  

1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

serta topik diskusi. 

2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman.  

3. Guru membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan disaat 

mengerjakan tugas kelompok. 

4. Membantu siswa membuat rangkuman 

hasil diskusi. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

9 Keterampilan 

dalam menutup 

pelajaran 

1. Guru membimbing siswa menyeluruh 

menyimpulkan hasil pembelajaran.  

2. Guru memberikan refleksi dengan 

mengajak siswa mengingat  kembali  hal-

hal yang penting selama  kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan evaluasi sesuai dengan 

indikator yang dirumuskan dalam RPP. 

4. Memberikan tindak lanjut berupa tugas 

rumah kepada siswa.  

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

3 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

 

Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 196107101980122001 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN  IPS MELALUI KONTEKSTUAL 

MENGGUNAKAN  CD INTERAKTIF 

 

Nama SD : SDN Plumbon 02 

Guru   : Arif Gunawan 

Siklus/pertemuan  : I/I 

Hari/Tanggal : 18 Juli 2012 

Petunjuk  : 

1 Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2 Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan  

3 Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4 Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

v. = jika satu deskriptor yang tampak 

vi. = jika dua deskriptor yang tampak 

vii. = jika tiga deskriptor yang tampak 

viii. = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No 
Indikator 

Pengamatan 
Diskriptor 

Score 

1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran (Kegi 

atan emosional) 

 

1. Siswa datang tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai. 

2. Siswa menyiapkan bahan serta alat-

alat yang akan digunakan dalam 

kegiatan belajar. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

4. Siswa siswa tertib dan rapi di tempat 

duduknya masing-masing.  

    

2 Menanggapi apper 

sepsi (kegiatan 

1. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan apersepsi yang 

diberikan oleh guru. 
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mendengarkan) 2. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

3. Siswa terlihat antusias dalam 

menanggapi apersepsi yang dilakukan 

guru. 

4. Siswa mengajukan pertanyaan pada 

guru.  

3.  Dalam memperhati- 

kan penyajian infor 

masi berupa (tulisan 

,gambar dan animasi), 

yang akan dipelajari 

dalam CD interaktif 

(Kegiatan 

mendengarkan dan 

visual) 

 

1. Siswa mendengarkan dan memper 

hatikan penyajian informasi dalam 

guru menjelaskan. 

2. Siswa terlihat antusias dalam mem 

perhatikan penyajian informasi pada 

CD interaktif. 

3. Siswa dapat memahami penjelasan 

materi melalui CD interaktif. 

4. Siswa melaksanakan diskusi sesuai 

dengan petunjuk melalui media CD 

ineraktif. 

    

4 Membaca materi 

pembelajaran yang  

terdapat pada CD 

interaktif  

1. Siswa membaca materi pembelajaran 

dengan seksama. 

2. Siswa mencari informasi dari mem 

baca materi pembelajaran. 

3. Siswa menulis informasi di catatan 

kecil dengan rapi. 

4. Siswa terlihat antusias dalam menulis 

di catatan kecil. 

    

5. Melakukan diskusi 

kelompok dalam 

memecahkan masalah 

 

1. Siswa memperhatikan dan memaha mi 

tugas yang diberikan oleh guru. 

2. Siswa berani dalam mengeluarkan 

pendapat 

3. Siswa menerima pendapat atau 

tanggapan dari teman satu kelompok. 

4. Siswa memberikan saran positif dalam 

pengambilan keputusan. 

    

6. Menuliskan dan mem- 

presentasikan hasil 

diskusi kelompok  

 

1. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam 

tugas kelompok dengan bahasanya 

sendiri 

2. Siswa menuliskan hasil diskusi secara 

bersama anggota kelompoknya dengan 

tulisan yang baik, mudah dibaca.  

3. Siswa menyampaikan hasil kerja 

kelompok dengan kalimat yang mudah 

dipahami. 

4. Siswa berbagi tugas dalam 

mengerjakan tugas kelompok serta 

dapat merespon tanggapan yang 

muncul dari kelompok lain. 
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7. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

menulis) 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan petunjuk dari guru. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh guru. 

4. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi. 

    

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

 

 Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 196107101980122001 
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Lampiran 6 

REKAP NILAI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

No 
Keterampilan Guru 

NILAI SIKLUS I 

1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pelajaran  
 

  4 

2 Keterampilan dalam menjelaskan. 
 

 3  

3 
Keterampilan dalam  menga dakan 

variasi 

 
2   

4 

Keterampilan mengelola kelas 

dengan menerapkan model CTL 

menggunakan CD interaktif 

 
 3  

5 Keterampilan bertanya 
 

 3  

6 
Keterampilan mengajar kelom pok 

kecil dan perseorangan 

 
2   

7 Keterampilan penguatan  
 

 3  

8 Keterampilan membimbing diskusi  
 

 3  

9 
Keterampilan dalam menutup 

pelajaran 

 
 3  

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

 

Ratna Titik W, S.Pd 

NIP. 196107101980122001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN  IPS MELALUI KONTEKSTUAL 

MENGGUNAKAN  CD INTERAKTIF 

 

Nama SD : SDN Plumbon 02 

Guru   : Arif Gunawan 

Siklus/pertemuan  : I dan II 

Hari/Tanggal :  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan  

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

i    = jika satu deskriptor yang tampak 

ii   = jika dua deskriptor yang tampak 

iii  = jika tiga deskriptor yang tampak 

iv  = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No 
Indikator 

Pengamatan 
Diskriptor 

Score 

1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(Aktivitas emosional) 

 

1. Siswa datang tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai. 

2. Siswa menyiapkan bahan serta alat-

alat yang akan digunakan dalam 

kegiatan belajar. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

4. Siswa siswa tertib dan rapi di tempat 

duduknya masing-masing.  

    

2 Menanggapi apper 

sepsi (Aktivitas 

mendengarkan) 

1. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan apersepsi yang 

diberikan oleh guru. 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

3. Siswa terlihat antusias dalam 
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menanggapi apersepsi yang dilakukan 

guru. 

4. Siswa mengajukan pertanyaan pada 

guru.  

3.  Dalam memperhati- 

kan penyajian infor 

masi berupa materi 

(tulisan ,gambar dan 

animasi), yang akan 

dipelajari dalam CD 

interaktif (Aktivitas 

mendengarkan dan 

visual) 

 

1. Siswa mendengarkan dan memper 

hatikan penyajian informasi dalam 

guru menjelaskan. 

2. Siswa terlihat antusias dalam mem 

perhatikan penyajian informasi pada 

CD interaktif. 

3. Siswa dapat memahami penjelasan 

materi melalui CD interaktif. 

4. Siswa melaksanakan diskusi sesuai 

dengan petunjuk melalui media CD 

ineraktif. 

    

4 Membaca materi 

pembelajaran yang  

terdapat pada CD 

interaktif  dan 

membuat catatan kecil 

(Aktivitas visual dan 

menulis) 

1. Siswa membaca materi pembelajaran 

dengan seksama. 

2. Siswa mencari informasi dari mem 

baca materi pembelajaran. 

3. Siswa menulis informasi di catatan 

kecil dengan rapi. 

4. Siswa terlihat antusias dalam menulis 

di catatan kecil. 

    

5. Melakukan diskusi 

kelompok dalam 

memecahkan masalah 

(Aktivitas mental dan 

metrik) 

 

1. Siswa memperhatikan dan memaha mi 

tugas yang diberikan oleh guru. 

2. Siswa berani dalam mengeluarkan 

pendapat 

3. Siswa menerima pendapat atau 

tanggapan dari teman satu kelompok. 

4. Siswa memberikan saran positif dalam 

pengambilan keputusan. 

    

6. Menuliskan dan mem- 

presentasikan hasil 

diskusi kelompok 

(Aktivitas menulis dan 

lisan) 

 

1. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam 

tugas kelompok dengan bahasanya 

sendiri 

2. Siswa menuliskan hasil diskusi secara 

bersama anggota kelompoknya dengan 

tulisan yang baik, mudah dibaca.  

3. Siswa menyampaikan hasil kerja 

kelompok dengan kalimat yang mudah 

dipahami. 

4. Siswa berbagi tugas dalam 

mengerjakan tugas kelompok serta 

dapat merespon tanggapan yang 

muncul dari kelompok lain. 

    

7. Mengerjakan soal 

evaluasi (Aktivitas 

1. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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menulis) sesuai dengan petunjuk dari guru. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh guru. 

4. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi. 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

  

 

Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 196107101980122001 
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Lampiran 7 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

AKTIVITAS SISWA 

1. Menerima Pembelajaran    6. Menuliskan Hasil Diskusi Kelompok 

2. Menanggapi Apersepsi    7. Mengerjakan Soal Evaluasi 

3. Memperhatikan penyajian informasi 

4. Membaca Materi pada CD interaktif 

5. Melakukan Diskusi Kelompok 

NAMA SISWA 
SIKLUS I 

1 2 3 4 5 6 7 

Budi Wahono 3 3 3 2 3 3 4 

Kristiana Dewi 2 2 3 3 3 3 4 

Mei Mustofa 3 3 3 3 3 3 4 

Susilo 3 3 3 2 3 2 2 

Aminudin Arya 2 3 3 3 3 2 1 

Anggraini Puspa 2 2 3 2 2 3 3 

Fahrizal Ichsani 3 3 3 3 3 3 4 

Faizal Amin 3 3 3 3 3 2 1 

Fitriya Anisa 3 3 2 3 3 3 4 

Difta Ardi 3 3 3 3 3 3 3 

Dwi Susanti 3 2 2 3 3 3 3 

Eva Roostikawati 3 3 3 2 3 3 4 

Faisal Yahya 3 3 3 3 3 3 4 

Fitrah Ratna 3 3 3 3 3 3 4 

Gita Dewi 2 2 2 3 2 2 1 

Haris Imam 3 3 3 3 3 3 4 

Hasan Fathur 3 3 3 3 3 3 4 

Indra Cahyo 3 3 3 3 3 3 4 

Indah Puji Lestari 3 3 2 3 3 3 4 

Krisna Budi 3 3 3 3 3 3 4 

M Aqil Khilmi 2 2 2 2 2 2 1 

Natalia Rahayu 3 2 3 2 3 2 1 

Rifki Ikhsa Mahendra 3 3 3 3 3 3 4 

Rifqi Maulana 3 3 2 3 3 2 1 

R Dwi Kurniadi 3 3 3 3 3 3 3 

Said Mustofa  3 3 3 3 3 3 4 

Yunita Rahayu 3 3 3 3 3 3 3 

Eka Muhammad S 3 3 3 3 3 3 4 

Jumlah 79 78 78 78 81 76 87 

Rata-rata 2.82 2.78 2.78 2.78 2.89 2.71 3.10 

Persentase 71 % 70 % 70 % 70 % 72 % 68 % 78 % 

Rata-rata 71 % 

Kualifikasi Baik  

%100
4

rata-Rata
xpersentase   
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Lampiran 8 

REKAP HASIL BELAJAR SISWA SDN PLUMBON 02 KAB. SEMARANG 

MELALUI PENERAPAN MODEL KONTEKSTUAL MENGGUNAKAN                          

CD INTERAKTIF 

NO NAMA SIKLUS I KET 

1 Budi Wahono 85 TUNTAS 

2 Kristiana Dewi 95 TUNTAS 

3 Mei Mustofa 75 TUNTAS 

4 Susilo 65 TUNTAS 

5 Aminudin Arya 45 BELUM TUNTAS 

6 Anggraini Puspa 70 TUNTAS 

7 Fahrizal Ichsani 100 TUNTAS 

8 Faizal Amin 55 BELUM TUNTAS 

9 Fitriya Anisa 100 TUNTAS 

10 Difta Ardi 70 TUNTAS 

11 Dwi Susanti 70 TUNTAS 

12 Eva Roostikawati 75 TUNTAS 

13 Faisal Yahya 85 TUNTAS 

14 Fitrah Ratna 95 TUNTAS 

15 Gita Dewi 40 BELUM TUNTAS 

16 Haris Imam 85 TUNTAS 

17 Hasan Fathur 100 TUNTAS 

18 Indra Cahyo 100 TUNTAS 

19 Indah Puji Lestari 75 TUNTAS 

20 Krisna Budi 80 TUNTAS 

21 M Aqil Khilmi 35 BELUM TUNTAS 

22 Natalia Rahayu 50 BELUM TUNTAS 

23 Rifki Ikhsa Mahendra 100 TUNTAS 

24 Rifqi Maulana 60 BELUM TUNTAS 

25 R Dwi Kurniadi 70 TUNTAS 

26 Said Mustofa 100 TUNTAS 

27 Yunita Rahayu 70 TUNTAS 

28 Eka Muhammad S 75 TUNTAS 

   

Max 100  

Min 35  

Rata-rata 75,89  

Ketuntasan 78.56%  
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Lampiran  9 

HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

NO GURU/SISWA KETERANGAN 

1 Guru 

Guru masih sering menggunakan kalimat yang 

kurang baku dalam  proses belajar mengajar 

2 Siswa 

Masih ada beberapa siswa yang masih bingung dalam 

penggunaan CD interaktif. 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

 

Ratna Titik W, S.Pd 

      NIP. 196107101980122001 
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Lampiran 10 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR 

SIKLUS I DAN II 

 

KELOMPOK CEMPAKA KELOMPOK ANGGREK 

Said Mustofa Krisna Budi 

Mei Mustofa Rifki Ikhsa Mahendra 

M Aqil Khilmi Budi Wahono 

 Hasan Fatkhur Difta Ardi 

Susilo Susanti 

Rifqi Maulana Gita Dewi 

KELOMPOK MELATI 

Faisal Amin  

Aminudin Arya 

Rahmad Dwi Kurniadi 

Eka  M Setiawan 

Natalia Rahayu 

Eva Roostikawati 

KELOMPOK DAHLIA KELOMPOK RAFLESIA 

Fitrah Ratna Indra Cahyo 

Yunita Rahayu Fahrizal Ichsani 

Indah Puji L. Haris Imam 

Fitria Anisa Faisal Yahya 

Anggraini Puspadewi Kristiana Dewi 
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Lampiran 11 

Siklus II 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : V/I 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

  

A. Standar Kompetensi 

1.  Menghargai berbagai peninggalan dan sejarah yang berskala nasional pada masa 

Hindu-Budha, dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.5  Mengenal jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di Indonesia  

 

C. Indikator  

2. Menjelaskan bentuk-bentuk usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dengan memperhatikan CD interaktif, peserta didik  dapat menjelaskan berbagai 

bentuk-bentuk usaha ekonomi di Indonesia seperti : Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, 

dan BUMS. 

 Melalui perasional gambar peserta didik mampu menjelaskan kegiatan ekonomi di 

indonesia berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Karakter siswa yang diharapkan : aktif dalam pembelajaran, mampu  menggunakan 

alat peraga CD interaktif, memiliki rasa tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. 

 

E. Materi Pokok 

 Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia  
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F. Model/Metode Pembelajaran 

Model   : CTL 

Metode : Tanya jawab, ceramah, diskusi, observasi, penugasan  

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran  

 Pra Kegiatan 

 Pengkondisian Kelas 

 Doa bersama 

 Presensi  

A. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru memberitahukan kepada siswa tentang tujuan / materi yang akan 

disampaikan baik Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

2. Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa tentang 

materi pada siklus I dan bentuk-bentuk usaha dan kegiatan ekonomi di 

lingkungan setempat. 

B. Kegiatan inti (75 menit) 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. Guru memberikan tukar pendapat dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk usaha 

dan kegiatan ekonomi yang sudah dikenal anak sehari-hari seperti koperasi, 

kemudian membentuk tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. 

b. Siswa dengan keterampilannya untuk mendemonstrasikan media CD interaktif 

pada meja masing-masing kelompok menyebutkan apa saja bentuk-bentuk 

usaha dan kegiatan ekonomi indonesia. 

c. Guru membimbing siswa menemukan konsep bersama kelompoknya masing-

masing berdasarkan hasil demonstrasi media CD interaktif. 

d. Guru memberikan pujian kepada anak/kelompok yang bisa menjelaskan bentuk-

bentuk usaha dan kegiatan ekonomi yang ada pada CD interaktif. 

e. Tanya jawab antara siswa dan guru tentang materi bentuk-bentuk usaha dan  

kegiatan ekonomi Indonesia.  
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

a. Guru membimbing siswa pada 5 kelompok, untuk mendefinisikan bentuk-

bentuk usaha dan kegiatan ekonomi Indonesia. 

b. Siswa berdiskusi mengerjakan lembar kerja bentuk-bentuk usaha dan kegiatan 

ekonomi Indonesia 

c. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

d. Pemberian hadiah bagi siswa yang dapat menjawab quiz. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru bersama siswa mengklarifikasi materi pembelajaran   

b. Menanyakan  kepada siswa kesan-kesan selama pembelajaran  berlangsung 

dan materi yang belum dipahami.  

c. Siswa bersama guru membuat rangkuman materi 

C. Kegiatan Penutup (20 menit) 

 Dalam kegiatan penutup: 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang bentuk-bentuk usaha dan 

kegiatan ekonomi Indonesia; 

b. Pemberian evaluasi sebagai bahan pengukuran sejauh mana peserta didik 

menyerap pelajaran yang disampaikan 

c. Aplikasi : bentuk-bentuk usaha dan kegiatan ekonomi sangat bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup manusia. 

d. Pemberian tindak lanjut. 

 

H. Alat Dan Sumber Bahan 

 Alat Peraga : Gambar-gambar bentuk-bentuk usaha perekonomian yang ada di 

masyarakat dalam bentuk CD interaktif, Komputer, LCD dan Laptop 

 Sumber  :  Buku BSE IPS kelas V Karangan Siti Syamsiyah  

Buku BSE IPS kelas V Karangan Reny  
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Buku BSE IPS kelas V Karangan Endang Susilaningsih 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

 Tes awal : tanya jawab  

 Tes proses : kerja kelompok 

 Tes akhir : evaluasi 

2. Bentuk tes  

 Kognitif  : evaluasi 

 Afektif  : pengamatan 

 Psikomotor  : pengamatan 

 

KISI-KISI EVALUASI SIKLUS II 

KD : Mengenal jenis-jenis dan kegiatan ekonomi di Indonesia 

Indikator RPP 
No 

TP 

Ranah 
Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Tingkat 

Kesulita

n 

Kunci Jawaban 
K A P 

Menyebutkan 

jenis usaha 

perekonomian 

dalam 

masyarakat. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

C1 

C1 

C1 

C1 

C1 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

Essay 

 

 

 

 

Lembar 

Kelompok 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1-5 

 

 

 

 

1-2 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

Sukar 

1. A 

2. B 

3. B 

4. D 

5. C 

 

1. Saham 

2. Simpanan Wajib 

3. Konsumen 

4. Produksi  

5. 33 

 

1. Hasil produksi 

cepat sampai ke 

konsumen, hasil 

produksi tidak 
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Siswa cepat rusak/basi 

(makanan/buah).  

2. Setelah melalui 

proses 

pemintalan, 

penenunan dan 

dijahit  kapas 

menjadi kain 

yang dapat 

dimanfaatkan 

manusia untuk 

pakaian. 

 

I.  Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 

2. Bapak Koperasi Indonesia adalah…. 

a. Moh. Hatta c. Bustanil Arifin 

b. Sri Edy Swasono d. Wijoyo Nitisastro 

3. Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi Indonesia adalah…. 

a. UU No. 12 tahun 1974 c. UU No. 12 tahun 1975 

b. UU No. 25 tahun 1992 d. UU No. 25 tahun 1994 

4. Lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaaan adalah…. 

a. perseroan terbatas c.    yayasan 

b. koperasi  d.    BUMN 

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimodali dengan dana yang berasal dari…. 

a. Komisaris c.    Pemerintah Daerah 

b. Perbankan d.  Pemerintah 

6. Perusahaan yang modalnya di dapat dari penjualan saham disebut…. 

a. Koperasi c. Perseroan Terbatas (PT)  

b. Persekutuan Komanditer (CV) d.  BUMD 

 

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 

1. Surat berharga sebagai tanda keikutsertaan pemilik suatu perusahaan disebut.... 

2. Simpanan yang boleh diambil sewaktu-waktu sesuai peraturan koperasi disebut.... 

3. Orang yang menghabiskan atau menggunakan barang produksi disebut.... 

4. Kegiatan usaha yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa disebut.... 

5. Pasal Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang koperasi Indonesia adalah.... 
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Kunci Jawaban : 

I. 

1. A    4.  D 

2. B    5.  C 

3. B 

II. 

1. Saham    4. Produksi 

2. Simpanan Wajib  5. 33 

3. Konsumen 

Penilaian 

III. 5 x @1 = 5 

IV. 5 x @3 = 15 

Jumlah skor maksimal 20 

Nilai = 100
maksimalskor 

benar diperoleh  yangskor 
x




 

Plumbon, ......................2012 

     

                        Observer                Guru Kelas 

 

 

  RATNA TITIK  W. S.Pd         ARIF GUNAWAN 

 NIP : 1961071019801220          NIM : 1401910015 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Plumbon 02 

 

 

DWI RETNO INDRATI, S.Pd 

NIP. 196009191979112003 
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MATERI  

B. BENTUK USAHA MENURUT PEMILIKNYA 

 

1. Milik perorangan;  

Milik perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki satu orang dan kegiatan 

usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Bentuk usaha ini banyak ditemukan 

karena sederhana, mudah cara pendiriannya, pajaknya ringan, modalnya sedikit. 

Contohnya perusahaan sepatu (Cibaduyut), perusahaan perak (kota Yogyakarta), 

perusahaan batik (solo).  

2. Perusahaan milik bersama; 

Perusahaan milik bersama dinamakan perusahaan persekutuan. Anggotanya 

terdiri atas beberapa orang yang bekerjasam untuk mendapatkan keuntungan. Setiap 

anggotanya bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. 

a. Persekutuan Firma (Fa) 

Fa adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha 

bersama, dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas 

usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan didasarkan atas perbandingan 

modal yang ditanamkan. 

b. Persekutuan Comanditer (CV) 

CV adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha 

bersama. Seorang diantaranya sebagai sekutu aktif. Sedangkan yang lainnya 

sebagai sekutu pasif komanditer (sekutu diam). Sekutu aktif bertanggung jawab 

penuh atas kelancaran usaha. 

c. Perseroan Terbatas (PT) 

PT adalah suatu persekutuan untk menjalankan usaha yang modalnyaiproleh 

dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Orang yang membeli 

saham disebut persero. Setiap persero adalah pemegang saham yang ditanamkan. 

Pemilik perseroan terbatas adalah pemegang saham. 
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d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

BUMN adalah usaha yang modalnya berasal dari Negara yang bertujuan 

membangun ekonomi Indonesia. 

Ada 3 jenis BUMN yaitu; 

1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Perjan adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

tidak semata-mata mencari keuntungan. 

Contoh: Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) 

2. Perusahaan Umum (Perum) 

Perum adalah perusahaan yang modalnya berasal dari Negara. Selain melayani 

masyarakat, perum juga mencari keuntungan. 

Contoh: Perum DAMRI dan BULOG 

                                            
3. Perusahaan Perseroan 

Perusahaan perseroan adalah perusahaan Negara terbatas yang mencari 

keuntungan, baik yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki Negara. 

Sekarang Perjan dan Perum diubah menjadi PT (Persero). PT modalnya berupa 

saham-saham. Jadi persero bukan hanya milik Negara tapi juga swasta. 

contoh: PT. KAI, PT. PLN, PT. Indosat, PT. Semen Cibinong, PT. Jasa 

Raharja. 
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e. Badan Usaha Swasta 

Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali 

dan dikelola oleh atau beberapa orang. Biasanya bergerak di bidang perdagangan, 

industri, pertanian atau pun jasa. Bentuk dari Badan Usaha Swasta diantaranya PT, 

Firma, CV dan Perorangan. 

f. Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan usaha bersama berdasarkan 

atas azas kekeluargaan. 

Koperasi sesuai dengan tuntutan UUD 1945, Pasal 33 ayat 1 yaitu “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. 

Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu Nomor 25 Th 1992. 

Modal koperasi diperoleh dari : 

a) Simpanan pokok, 

Simpanan pada saat menjadi anggota baru koperasi dan tidak dapat diambil 

selama masih menjadi anggota. 

b) Simpanan wajib, 

Simpanan yang diwajibkan oleh koperasi, dan simpanan ini dapat diambil 

sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan koperasi yang berlaku. 

c) Simpanan sukarela, 

Simpanan yang jumlahnya tidak terbatas. 
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C. KEGIATAN EKONOMI 

 

1. Produksi; 

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. 

Contoh jenis produksi dari olahan teknologi 

1. Jenis produk makanan misalnya; tahu, tempe, tape, selai dan trasi 

2. Jenis produk minuman misalnya; sirup, teh dan minuman ringan. 

3. Jenis produk sehari-hari misalnya; obat-obatan, minyak, rambut, dan sabun. 

                            

2. Distribusi; 

Distribusi adalah penyebaran hasil produksi ke konsumen. Produk yang 

dihasilkan produsen disalurkan ke pemakai/konsumen. Perantara atau orang yang 

menyalurkan hasil produksi ke konsumen disebut distributor. 

 

        

 1                          2                                 3                          4   5                

3. Konsumsi; 

Konsumsi adalah memakai atau menghabiskan barang untuk meemenuhi 

kebutuhan, baik berupa barang maupun  jasa. 
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Konsumen adalah orang yang memakai hasil produksi. 

Contoh konsumsi antara lain : kegiatan menghabiskan makanan, kegiatan 

menggunakan kendaraan. 
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LEMBAR KERJA SIKLUS II 

Nama Kelompok ....................... Tanggal ............................ 

Tujuan : 

Mampu menjelaskan dari jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia 

Diskusikan gambar di bawah ini, apakah manfaat distribusi pada kegiatan tersebut? 

             

  1          2 

                   

 3        4  

Diskusikan gambar, apakah manfaat dari  kapas setelah melalui proses tersebut di bawah ini! 

                         

            1                                           2 

                             

 3                                                                     4 
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Lampiran  12 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

PADA PEMBELAJARAN  IPS MELALUI KONTEKSTUAL 

MENGGUNAKAN  CD INTERAKTIF 

 

Nama SD : SDN Plumbon 02 

Guru   : Arif Gunawan 

Siklus/pertemuan  : II/II 

Hari/Tanggal : 19 Juli 2012 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan  

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

i. = jika satu deskriptor yang tampak 

ii. = jika dua deskriptor yang tampak 

iii. = jika tiga deskriptor yang tampak 

iv. = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No Indikator Diskriptor 
Skor siklus I -1  

Chek  Jumlah  

1 Keterampilan 

membuka 

pelajaran  

 

 

 

 

1. Menarik perhatian siswa dengan 

menggunakan tampilan CD interaktif. 

2. Menimbulkan motivasi siswa dengan rasa 

ingin tahu. 

3. Memberikan acuan dengan menge- 

mukakan  tujuan pembelajaran. 

4. Memberikan kaitan pengalaman siswa 

dengan materi yang akan dipelajari 

melalui apersepsi. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

2 Keterampilan 

dalam 

menjelaskan. 

 

1. Guru menguasai materi dan menjelaskan 

materi pembelajaran  

2. Guru menguasai materi, menjelaskan 

materi pembelajaran dan mengaitkan 

√ 

 

√ 

 

4 
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dengan pengetahuan secara alamiah 

3. Guru menyampaikan materi melalui 

contoh kegiatan ekonomi disekitarnya. 

4. Guru menggambarkan langkah 

pembelajaran dengan jelas. 

 

√ 

 

√ 

3 Keterampilan 

dalam  menga 

dakan variasi 

1. Memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna dengan menggunakan CD 

interaktif. 

2. Mengembangkan materi ajar dengan 

menggunakan contoh nyata pada CD 

interaktif. 

3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menghasilkan karya pemikiran sebagai 

hasil belajar. 

4. Memfasilitasi proses interaksi antara guru 

dengan siswa, serta siswa dengan siswa 

secara menyeluruh. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 

4 Keterampilan 

mengelola kelas 

dengan 

menerapkan 

model CTL 

menggunakan 

CD interaktif 

1. Memberikan petunjuk yang jelas dalam 

menggunakan CD interaktif. 

2. Menunjukkan sikap tanggap dan 

memusatkan perhatian kelompok 

3. Menggunakan pendekatan CTL dalam 

berkelompok. 

4. Menganalisis tingkah laku siswa yang 

mengalami masalah/kesulitan dalam 

menemukan pemahaman konsep. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

5 Keterampilan 

bertanya 

1. Memberikan pertanyaan dengan jelas  dan 

mudah dimengerti oleh siswa. 

2. Memberikan waktu yang cukup kepada 

siswa untuk berpikir sebelum menjawab 

pertanyaan. 

3. Memberikan pertanyaan kepada seluruh 

siswa secara merata. 

4. Memberikan respons yang baik dan 

menyenangkan sehingga timbul 

keberanian dari siswa untuk bertanya dan 

menjawab. 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6 Keterampilan 

mengajar kelom 

pok kecil dan 

perseorangan 

1. Mengadakan pendekatan secara pribadi 

2. Mengorganisasikan siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi secara 

individual. 

3. Membimbing siswa keseluruhan serta 

memudahkan siswa dalam belajar. 

4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara heterogen. 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

3 

7 Keterampilan 

penguatan  

1. Memberikan penguatan verbal dengan 

kata-kata misalkan ” bagus”, ”hebat”. 

√ 

 

4 
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2. Memberikan penguatan verbal dengan 

contoh, ”ya jawabanmu tepat” 

3. Memberikan penguatan gestural dengan 

mengacungkan jari (kanan) dan tepuk 

tangan.  

4. Memberikan penguatan berupa benda 

atau simbol.  

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

8 Keterampilan 

membimbing 

diskusi  

1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

serta topik diskusi. 

2. Memperjelas masalah untuk 

menghindarkan kesalahpahaman.  

3. Guru membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan disaat 

mengerjakan tugas kelompok. 

4. Membantu siswa membuat rangkuman 

hasil diskusi. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 

9 Keterampilan 

dalam menutup 

pelajaran 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran.  

2. Guru memberikan refleksi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali hal-

hal yang penting selama  kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan evaluasi sesuai dengan 

indikator yang dirumuskan dalam RPP. 

4. Memberikan tindak lanjut berupa tugas 

rumah kepada siswa.  

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

4 

Jumlah 33 

Persentase 91 % 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

  

Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 196107101980122001 
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Lampiran 13 

REKAP NILAI HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

No 
Keterampilan Guru 

Siklus II 

1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pelajaran  
   

4 

2 Keterampilan dalam menjelaskan. 
   

4 

3 
Keterampilan dalam  mengadakan 

variasi 

   
4 

4 

Keterampilan mengelola kelas 

dengan menerapkan model CTL 

menggunakan CD interaktif 

   
4 

5 Keterampilan bertanya 
   

4 

6 
Keterampilan mengajar kelom pok 

kecil dan perseorangan 
  

3  

7 Keterampilan penguatan     4 

8 Keterampilan membimbing diskusi     4 

9 
Keterampilan dalam menutup 

pelajaran 
   4 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

  

Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 196107101980122001 

 

 

 

 



164 

 

 

 

Lampiran 14 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

AKTIVITAS SISWA 

1. Menerima Pembelajaran   6. Menuliskan Hasil Diskusi Kelompok 

2. Menanggapi Apersepsi    7. Mengerjakan Soal Evaluasi  

3. Memperhatikan penyajian informasi 

4. Membaca Materi pada CD interaktif 

5. Melakukan Diskusi Kelompok 

NAMA SISWA 
SIKLUS II 

1 2 3 4 5 6 7 

Budi Wahono 4 4 4 4 3 3 4 

Kristiana Dewi 3 3 4 3 3  3 1 

Mei Mustofa 4 4 4 4 4 4 4 

Susilo 4 3 3 3 3 4 4 

Aminudin Arya 3 3 3 3 3 3 2 

Anggraini Puspa 3 3 3 3 3 4 4 

Fahrizal Ichsani 4 4 4 4 4 4 4 

Faizal Amin 4 3 4 4 4 3 4 

Fitriya Anisa 4 4 4 4 4 4 4 

Difta Ardi 4 4 4 4 3  4 4 

Dwi Susanti 3 3 3 4 3 4 4 

Eva Roostikawati 4 3 3 3 4 4 3 

Faisal Yahya 4 4 3 4 4 4 3 

Fitrah Ratna 4 4 4 4 4 4 4 

Gita Dewi 3 3 3 2 3 3 4 

Haris Imam 4 3 4 4 4 3 4 

Hasan Fatkhur 4 4 4 4 4 4 4 

Indra Cahyo 4 4 4 4 4 4 4 

Indah Puji Lestari 3 4 4 3 4 4 4 

Krisna Budi 4 4 4 4 4 4 4 

M Aqil Khilmi 3 3 3 2 3 3 4 

Natalia Rahayu 4 3 4 3 4 3 1 

Rifki Ikhsa Mahendra 4 4 4 4 4 4 4 

Rifqi Maulana 3 3 4 3 4 3 4 

R Dwi Kurniadi 4 4 4 4 4 3 3 

Said Mustofa  4 4 4 4 4 4 4 

Yunita Rahayu 4 4 4 3 4 4 3 

Eka Muhammad S 4 4 4 4 4 4 4 

Jumlah 104 100 104 99 103 102 100 

Rata-rata 3.71 3.57 3.71 3.53 3.67 3.64 3.57 

Persentase 93 % 89 % 93 % 88 % 92 % 91 % 89 % 

Rata-rata 91 % 

Kualifikasi  Baik sekali 

%100
4

rata-Rata
xpersentase   
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Lampiran 15 

REKAP HASIL BELAJAR SISWA SDN PLUMBON 02 KAB. SEMARANG 

MELALUI PENERAPAN MODEL KONTEKSTUAL MENGGUNAKAN                          

CD INTERAKTIF 

NO NAMA SIKLUS II KET 

1 Budi Wahono 95 TUNTAS 

2 Kristiana Dewi 40 BELUM TUNTAS 

3 Mei Mustofa 100 TUNTAS 

4 Susilo 95 TUNTAS 

5 Aminudin Arya 60 BELUM TUNTAS 

6 Anggraini Puspa 70 TUNTAS 

7 Fahrizal Ichsani 85 TUNTAS 

8 Faizal Amin 95 TUNTAS 

9 Fitriya Anisa 95 TUNTAS 

10 Difta Ardi 100 TUNTAS 

11 Dwi Susanti 80 TUNTAS 

12 Eva Roostikawati 70 TUNTAS 

13 Faisal Yahya 65 TUNTAS 

14 Fitrah Ratna 90 TUNTAS 

15 Gita Dewi 75 TUNTAS 

16 Haris Imam 85 TUNTAS 

17 Hasan Fathur 95 TUNTAS 

18 Indra Cahyo 95 TUNTAS 

19 Indah Puji Lestari 85 TUNTAS 

20 Krisna Budi 95 TUNTAS 

21 M Aqil Khilmi 75 TUNTAS 

22 Natalia Rahayu 60 BELUM TUNTAS 

23 Rifki Ikhsa Mahendra 95 TUNTAS 

24 Rifqi Maulana 95 TUNTAS 

25 R Dwi Kurniadi 65 TUNTAS 

26 Said Mustofa 85 TUNTAS 

27 Yunita Rahayu 75 TUNTAS 

28 Eka Muhammad S 95 TUNTAS 

    

Max 100  

Min 40  

Rata-rata 82,67  

Ketuntasan 89.28%  
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Lampiran 16 

HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

NO GURU/SISWA KETERANGAN 

1 Siswa 

Masih ada beberapa siswa dalam kelompok bersifat 

individu, tidak mau mengajarkan keahliannya 

kepada teman kelompok. 

2 Guru  

Masih kurang memberikan penekanan yang jelas dan 

tegas pada konsep-konsep  tertentu yang dianggap 

penting. 

 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

  

Ratna Titik W, S.Pd 

      NIP. 196107101980122001 
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Lampiran 17 

HASIL KRITERIA PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS I DAN II 

No Keterampilan 

Guru 

SIKLUS I SIKLUS II 

Kurang Cukup Baik 
Baik 

Sekali 
Kurang Cukup Baik 

Baik 

Sekali 

1 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran  

   √    √ 

2 

Keterampilan 

dalam 

menjelaskan. 

  √     √ 

3 

Keterampilan 

dalam  menga 

dakan variasi 

 √      √ 

4 

Keterampilan 

mengelola kelas 

dengan 

menerapkan 

model CTL 

menggunakan 

CD interaktif 

  √     √ 

5 
Keterampilan 

bertanya 
  √     √ 

6 

Keterampilan 

mengajar kelom 

pok kecil dan 

perseorangan 

 √     √  

7 
Keterampilan 

penguatan  
  √     √ 

8 

Keterampilan 

membimbing 

diskusi  

  √     √ 

9 

Keterampilan 

dalam menutup 

pelajaran 

  √     √ 
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Lampiran 18 

DATA HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

REKAP PENGELOLAAN 

No Keterampilan Guru 

Skor Penilaian 

Siklus I Siklus II 

1 Keterampilan membuka pelajaran  4 4 

2 Keterampilan dalam menjelaskan. 3 4 

3 Keterampilan dalam  mengadakan variasi 2 4 

4 

Keterampilan mengelola kelas dengan 

menerapkan model CTL menggunakan CD 

interaktif 

3 4 

5 Keterampilan bertanya 3 4 

6 
Keterampilan mengajar kelom pok kecil dan 

perseorangan 
2 3 

7 Keterampilan penguatan  3 4 

8 Keterampilan membimbing diskusi  3 4 

9 Keterampilan dalam menutup pelajaran 3 4 

 Rata-rata 2.88 3.88 

 Kategori Baik Baik Sekali 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

  

  

Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 19610710198012200 
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Lampiran 19 

 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 NAMA SISWA 
SIKLUS I SIKLUS II 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Budi Wahono 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

Kristiana Dewi 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3  3 1 

Mei Mustofa 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Susilo 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 

Aminudin Arya 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 

Anggraini Puspa 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

Fahrizal Ichsani 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Faizal Amin 3 3 3 3 3 2 1 4 3 4 4 4 3 4 

Fitriya Anisa 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Difta Ardi 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3  4 4 

Dwi Susanti 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

Eva Roostikawati 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

Faisal Yahya 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 

Fitrah Ratna 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gita Dewi 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 4 

Haris Imam 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

Hasan Fathur 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Indra Cahyo 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Indah Puji Lestari 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

Krisna Budi 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

M Aqil Khilmi 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 4 
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AKTIVITAS SISWA 

1. Menerima Pembelajaran  

2. Menanggapi Apersepsi 

3. Memperhatikan penyajian informasi 

4. Membaca Materi pada CD interaktif 

5. Melakukan Diskusi Kelompok 

6. Menuliskan Hasil Diskusi Kelompok 

7. Mengerjakan Soal Evaluasi 

Natalia Rahayu 3 2 3 2 3 2 1 4 3 4 3 4 3 1 

Rifki Ikhsa Mahendra 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Rifqi Maulana 3 3 2 3 3 2 1 3 3 4 3 4 3 4 

R Dwi Kurniadi 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

Said Mustofa  3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Yunita Rahayu 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 

Eka Muhammad S 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Jumlah 79 77 78 78 81 76 87 104 100 104 99 103 102 100 

Rata-rata 2.82 2.75 2.78 2.78 2.89 2.71 3.10 3.71 3.57 3.71 3.53 3.67 3.64 3.57 

Persentase 71 %  69 % 70 % 70 % 72 % 68 % 78 % 93 % 89 % 93 % 88 % 92 % 91 % 89 % 

Rata-rata 71 % 91 % 

Kualifikasi Baik  Baik sekali 

%100
4

rata-Rata
xpersentase 
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Lampiran  20 

LEMBAR REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA DALAM PERSENTASE 

MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL MENGGUNAKAN CD INTERAKTIF 

DI KELAS V SDN PLUMBON  02 KAB. SEMARANG 

 

No 
Aktivitas Siswa 

Siklus I  

(%/) 

Siklus II 

(%/) 

1 Menerima Pembelajaran  71 93 

2 Menanggapi Apersepsi 69 89 

3 Memperhatikan penyajian informasi 70 93 

4 Membaca Materi pada CD interaktif 70 88 

5 Melakukan Diskusi Kelompok 72 92 

6 Menuliskan Hasil Diskusi Kelompok 68 91 

7 Mengerjakan Soal Evaluasi  78 89 

 

Plumbon,                    2012 

Observer 

 

 

Ratna Titik W, S.Pd  

NIP. 1961071019801220 
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Lampiran 21 

REKAP HASIL BELAJAR SISWA SDN PLUMBON 02 KAB. SEMARANG 

MELALUI PENERAPAN MODEL KONTEKSTUAL MENGGUNAKAN                          

CD INTERAKTIF 

NO NAMA Test awal Siklus I Siklus II 

1 Budi Wahono 50 85 95 

2 Kristiana Dewi 40 95 40 

3 Mei Mustofa 70 75 100 

4 Susilo 60 65 95 

5 Aminudin Arya 30 45 60 

6 Anggraini Puspa 40 70 70 

7 Fahrizal Ichsani 50 100 85 

8 Faizal Amin 80 55 95 

9 Fitriya Anisa 70 100 95 

10 Difta Ardi 70 70 100 

11 Dwi Susanti 60 70 80 

12 Eva Roostikawati 50 75 70 

13 Faisal Yahya 50 85 65 

14 Fitrah Ratna 70 95 90 

15 Gita Dewi 50 40 75 

16 Haris Imam 70 85 85 

17 Hasan Fathur 70 100 95 

18 Indra Cahyo 80 100 95 

19 Indah Puji Lestari 50 75 85 

20 Krisna Budi 70 80 95 

21 M Aqil Khilmi 40 35 75 

22 Natalia Rahayu 40 50 60 

23 Rifki Ikhsa Mahendra 80 100 95 

24 Rifqi Maulana 50 60 95 

25 R Dwi Kurniadi 60 70 65 

26 Said Mustofa 50 100 85 

27 Yunita Rahayu 60 70 75 

28 Eka Muhammad S 70 75 95 

     

Max 80 100 100 

Min 30 35 40 

Rata-rata 57 75,89 82,67 

Ketuntasan 35.71% 78.56% 89.28% 
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Lampiran 22 

KETUNTASAN HASIL  BELAJAR IPS 

NO NAMA Siklus I Ketuntasan Siklus II Ketuntasan 

1 Budi Wahono 85 √ 95 √ 

2 Kristiana Dewi 65 √ 40 - 

3 Mei Mustofa 85 √ 100 √ 

4 Susilo 65 √ 95 √ 

5 Aminudin Arya 45 - 60 - 

6 Anggraini Puspa 70 √ 70 √ 

7 Fahrizal Ichsani 100 √ 85 √ 

8 Faizal Amin 55 - 95 √ 

9 Fitriya Anisa 100 √ 95 √ 

10 Difta Ardi 80 √ 100 √ 

11 Dwi Susanti 70 √ 80 √ 

12 Eva Roostikawati 75 √ 70 √ 

13 Faisal Yahya 85 √ 65 √ 

14 Fitrah Ratna 95 √ 90 √ 

15 Gita Dewi 40 - 75 √ 

16 Haris Imam 85 √ 85 √ 

17 Hasan Fathur 100 √ 95 √ 

18 Indra Cahyo 100 √ 95 √ 

19 Indah Puji Lestari 85 √ 85 √ 

20 Krisna Budi 80 √ 95 √ 

21 M Aqil Khilmi 35 - 75 √ 

22 Natalia Rahayu 50 - 60 - 

23 Rifki Ikhsa Mahendra 100 √ 95 √ 

24 Rifqi Maulana 60 - 95 √ 

25 R Dwi Kurniadi 70 √ 65 √ 

26 Said Mustofa 100 √ 85 √ 

27 Yunita Rahayu 70 √ 75 √ 

28 Eka Muhammad S 75 √ 95 √ 

      

Ketuntasan  78.56%  89.28% 
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Lampiran 23 

FOTO-FOTO KEGIATAN 

 

 

Kegiatan Pengkondisian Siswa 

 

 

Kegiatan Appersepsi 
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Kegiatan Permodelan 

 

 

Kegiatan Inquiry 
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Kegiatan Diskusi Kelompok 

 

 

Kegiatan Pemberian Bimbingan Kelompok 
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Kegiatan Presentasi Kelompok 

 

 

Kegiatan Umpan Balik  
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Kegiatan Evaluasi 
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