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ABSTRAK 

 

 
Setianingrum, Rian. 2012. Peningkatan Kualitas Belajar IPA melalui Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siswa Kelas V SDN 

Karangawen 5 Demak. Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd, 

Pembimbing II Drs. Umar Samadhy, M.Pd. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar IPA di kelas V SDN 

Karangawen 5 karena keterampilan guru dalam menyampaikan materi kurang 

mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata yang ada disekitar siswa, 

guru belum mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri dalam 

pembelajaran IPA serta kurang memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

Sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang, kemampuan untuk 

menemukan sendiri pengatahuan yang sedang dipelajari masih kurang sehingga 

siswa kesulitan memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran IPA. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan model 

pembelajaran CTL dapat meningkatakan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Karangawen 5 

Demak. Tujuan penelitian ini adalah meningkatakan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN 

Karangawen 5 Demak melalui penerapan pendekatan CTL. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri 

atas dua siklus masing-masing siklus dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan 26 siswa kelas V SDN Karangawen 5 Demak. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode tes, metode 

dokumentasi, dan angket.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami 

peningkatan. Pada siklus I guru memperoleh skor 28 kriteria baik, sikus II 

meningkat menjadi 34 kriteria baik  sekali. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas 

siswa, siklus I memperoleh skor 28,10 kriteria baik, siklus II meningkat dengan 

skor 31,76 kriteria baik. Hasil belajar pada penelitian ini juga mengalami 

peningkatan, ditunjukkan dengan peningkatan ketuntasan klasikal pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I ketuntasan klasikal mencapai 69,30%, siklus II meningkat 

menjadi 84,6%. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA 

menggunakan pendekatan CTL dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN Karangawen 5 Demak. Melaui 
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penelitian ini guru diharapkan lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. 

 

Kata kunci:pendekatan CTL, kualitas pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 

pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara 

umum Sekolah Dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan 

sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta 

didik mengikuti pendidikan menengah. 

Guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Guru bertanggung 

jawab mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tugas 

utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, 

membimbing serta menilai peserta didik agar mencapai perubahan tingkah laku 

baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap serta kepribadiannya. Untuk dapat 

melaksanakan tugas dengan baik seorang guru harus memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan. Guru dituntut menguasai materi pelajaran dan mampu menyajikan 

pembelajaran yang menarik dan bermakna serta mampu menilai kinerjanya. 

1 
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Di Sekolah Dasar IPA merupakan mata pelajaran yang mempelajari ilmu 

alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-pripsip saja, tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi wahana peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek perkembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. IPA perlu 

dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi makhluk hidup 

dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan tumbuhan dan interaksinya dengan 

lingkungan sertakesehatan. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaanya meliputi : 

cair, padat dan gas. Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas, 

magnet, listik, cahaya, dan pesawat sederhana. Bumi dan alam semesta meliputi: 

tanah, bunyi, tatasurya, dan benda-benda langit lainnya. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah (BSNP, 2006). 

Pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 

diupayakan untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung atau bersifat 

kontekstual sehingga peserta didik dapat membagun sendiri pengetahuan dan 
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keterampilan  baru ketika mereka belajar. Dalam pelaksanaanya guru memerlukan 

perencanaan yang baik dengan menggunakan strategi, metode, media yang tepat 

dan alat peraga serta sumber belajar yang memadai. Namun dalam kenyataannya 

masih banyak guru yang tidak menggunakan strategi dan model yang tepat dalam 

proses pembelajaran, tidak menggunakan alat peraga, media serta sumber belajar 

yang memadai, sehingga dalam proses pembelajaran siswa kurang aktif dan 

kreatif yang berdampak pada hasil belajar yang rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Wicaksosno pada 

tahun 2010 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA di Kelas IV SDN 

Kandung Pasuruan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mustakim dengan 

Judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan Pendekatan CTL pada Kelas IV 

SDN Bajang I Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk”. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan pembelajaran CTL aktivitas 

belajar siswa dapat ditingkatkan.Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rilvan 

Uzwardani pada tahun 2011 dengan Judul  “Penerapan CTL (Contextual Teaching 

and Learning) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas V 

pada Pembelajaran Sains ”Sifat-sifat  Cahaya” di SDN Pohsangit Ngisor 

Kabupaten Probolinggo”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa model CTL 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 



4 

 

 

 

Dari beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas mengalami permasalahan-

permasalahan yang juga dihadapi oleh guru kelas V di SDN Karangawen 5 saat 

melaksanakan pembelajaran IPA. Kendala yang dihadapi adalah minat belajar 

siswa dan aktivitas belajar siswa yang kurang sehingga hasil belajar siswa juga 

rendah. Hal ini disebabkan karena keterampilan guru mengajar kurang, guru 

hanya menggunakan metode ceramah dan cenderung monoton, tidak menarik 

dalam menyampaikan materi serta kurang mengkaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari, media dan alat peraga yang kurang dan belum tersedia, 

serta sumber belajar yang tidak memadai.  

Selain itu pada awal kegiatan pembelajaran guru kurang menggali 

informasi tentang kemampuan siswa, guru kurang mendorong siswa untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri, guru kurang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi dengan temannya, siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru, siswa hanya diam bila guru bertanya, siswa asyik 

berbicara dengan temannya saat guru menjelaskan materi yang dipelajari. Hal ini 

akan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah, serta siswa tidak dapat 

mencapai KKM yang telah ditetapkan guru. 

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diatasi dengan cara guru 

menyiapkan pembelajaran yang  menyenangkan dengan metode yang bervariasi, 

media dan alat peraga yang sesuai dengan materi yang diajarkan serta 

menggunakan strategi atau model pembelajaran yang tepat, dengan begitu siswa 

akan lebih tertarik untuk mempelajari IPA. Bila siswa sudah merasa senang dan 
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tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru maka pembe-

lajaran akan lebih bermakna dan tujuan pembelajaran IPA di SD dapat tercapai. 

Dalam mata pelajaran IPA dikelas V SDN Karangawen 5 menetapkan 

KKM sebesar 65 dan diperoleh data dari 26 siswa kelas V sebanyak 11 siswa 

mendapatkan nilai ≥ 65 atau sebesar 42% telah tuntas sedangkan 15 siswa yang 

lain mendapatkan nilai ≤ 65 atau sebesar 58% belum tuntas belajar. Selain itu 

diperoleh data bahwa masih banyak konsep IPA yang belum dipahami siswa. Dari 

hasil analisis data nilai ulangan harian siswa kelas V SDN Karangawen 5 masih 

banyak siswa yang mendapat nilai rendah dan belum memenuhi KKM. Hal ini 

harus segera dipecahkan agar hasil belajar siswa meningkat.Akar permasalahan 

yang terjadi dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Karangawen 5 

adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menemukan pengetahuan, 

membangun konsep IPA serta kurangnya kerjasama siswa dalam kegiatan belajar. 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar 

peneliti menetapkan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Dalam CTL terdapat kegiatan konstruktivisme, inkuiri serta 

masyarakat belajar sehingga sangat tepat untuk memecahkan permasalahan diatas. 

Dalam menggunakan model pembelajaran kontekstual guru dituntut untuk  dapat 

menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. 

Selain itu guru juga mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri. Anak akan 

belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari bukan hanya menguasainya.  
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Dengan pendekatan CTL proses pembelajaran diharapkan berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa mengerti apa makna belajar, apa 

manfaatnya, mereka dalam status apa dan bagaiman mencapainya sehingga 

mereka menyadari bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya, untuk itu 

mereka akan berupaya untuk mencapainya. Melalui pendekatan CTL siswa 

diharapkan belajar mengalami bukan menghafal serta mendorong siswa untuk 

membangun pengetahuan dibenak mereka sendiri (Sugiyanto, 2010:14). 

Dari uraian latar belakangmasalah tersebut maka penelitiakan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Constextual Teaching and Learning (CTL) 

pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 Demak. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat disusun rumusan 

masalah sebagai  berikut : 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa 

kelas V di SDN Karangawen 5 Kecamatan Karangawen? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah penerapan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan keterampilan 

guru kelas V SDN Karangawen 5 dalam mengelola pembelajaran IPA? 
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b. Apakah penerapan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pemebelajaran IPA  kelas V SDN Karangawen 5? 

c. Apakah penerapan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SDN Karangawen 5 pada pelajaran IPA? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memilih model CTL 

sebagai alternatif  untuk memecahkan permasalahan belajar yang terjadi dengan 

melaksanakan tahapan-tahapan tindakan dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan CTL yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya (questioning), 

pemodelan (modeling), refleksi dan penilaian autentik (Agus, 2012:85). Adapun 

tahapan-tahapan tindakan yang dapat dilakukan melalui model CTL yaitu: 

a. Konstruktivisme 

Guru menunjukkan media kepada siswa serta memberikan beberapa pertanyaan  

b. Melaksanakan Kegiatan Inkuiri 

 Guru membimbing siswa untuk menemukan pengetahuannya melalui kegiatan 

pengamatan. 

c. Melaksanakan Kegiatan Bertanya (Questioning) 

Dalam tahap ini dalam kegiatan guru mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa melalui kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa. 

d. Menciptakan Masyarakat Belajar 

 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk  melaksanakan kegiatan 

pengmatan dan berdskusi. 
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e. Pemodelan (Modeling) 

 Guru memberi contoh cara kerja yang akan dilakukan dalam percobaan yang 

akan dilakukan siswa. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

f. Melakukan Refleksi  

 Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yanag 

telah dilaksanakan. 

g. Melakukan Penilaian Autentik 

Siswa melaksanak evaluasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum : 

 Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN 

Karangawen 5. 

b. Tujuan Khusus : 

1) Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model CTL. 

2) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model CTL. 

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model CTL. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1) Bagi Guru 

 Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang model-model pembelajaran 

yang tepat yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran 

yang efektif dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar 

siswa serta dapat mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif. 

2) Bagi Siswa 

 Dengan penerapan model CTL dalam kegiatan pembelajaran siswa dapat 

memecahkan masalah dan memahami konsep yang diajarkan serta dapat 

menumbuhkan minat belajar dan keaktifan siswa sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

3) Bagi Sekolah 

 Dengan menerapkan model CTL dapat memberi masukan pada sekolah dalam 

pengembangang dan perbaikan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran 

disekolah dapat meningkat serta memotivasi guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

Banyak definisi tentang belajar yang telah dirumuskan oleh para ahli 

antara lain sebagai berikut : 

1) Menurut Winataputra (2008:1.5) belajar adalah proses yang dilakukan manusia 

untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skills, andattitudes. 

Kemampuan, keterampilan dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai tua melalui rangkaian proses 

sepanjang hayat.  

2) Menurut Gagne (dalam Winataputra, 2008:1.8) belajar adalah suatu perubahan 

dalam kemampuan yang bertahan lamadan bukan berasal dari proses 

pertumbuhan. 

3) Belajar adalah proses perubahan perilaku yang menyangkut berkat pengalaman 

dan latihan yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap 

(Djamarah, 2010:10). 

4) Menurut Slavin (dalam Rifa’i dan Anni, 2010:82) belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Dalam belajar ada beberapa unsur yang dapat memenghasilkan perubahan 

perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud  dinyatakan Gagne (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2010:84-85) adalah sebagai berikut: 

10 
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1) Peserta didik. Peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga 

belajar, dan peserta pelatihan yang sedng melakukan kegiatan belajar. 

2) Rangsangan (stimulus). Rangsangan adalah peristiwa yang merangsang 

penginderaan peserta didik.  

3) Memori. Memori yang ada pada peserta didikpelbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

sebelumnya. 

4) Respon. Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

Respon dalam peserta didik diamati pada akhir proses belajar yang disebut 

perubahan perilaku atau perubahan kinerja (performance). 

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan bahwa kegiatan belajar 

akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara stimulus 

dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah. Apabila terjadi peru-bahan 

perilaku, maka perubahan perilaku tersebut menjadi indikator bahwa peserta didik 

telah melakukan kegiatan belajar. 

Dari beberapa beberapa uraian pengertian belajar makapeneliti dapat 

megambil kesimpulan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu proses 

tindakan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan perubahan perilaku baik 

yang menyangkut kemampuan, pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang 

diperoleh dari pengalaman dan latihan yang berlangsung secara bertahap dan 

sepanjang hayat. 
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Menurut Winataputra (2008:1.8) ciri-ciri belajar meliputi : 

1) Belajar memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu yang 

meliputi perubahan pada aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap dan 

nilai), serta aspek psikomotor (keterampilan). 

2) Perubahan yang terjadi merupakan hasil dari pengalaman yang diperoleh dari 

interaksi antara diri individu dengan lingkungannya. 

3) Perubahan yang terjadi bersifat menetap. 

Dari ciri-ciri belajar diatas seorang siswa dikatakan belajar apabila dalam 

diri siswa terjadi perubahan perilaku baik kognitif, afektif, maupun psikomotor 

yang diperoleh melalui pengalaman yang diperolehnya dari interaksi dengan 

lingkungannya dan akan selalu diingatnya. 

2.1.2 Pembelajaran 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam Wintaputra, 2008:1.19) 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. 

Menurut Winataputra dkk (2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan 

untuk menginisiasi, memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas 

belajar pada diri peserta didik. 

Menurut Menurut pasal 1 butir 20 Butir Nomor  20  tahun  2003  tentang 

Sisdiknas (dalam Winataputra, 2008:1.20) menyatakan bahwa “Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar”. Dalam konsep tersebut terkandung 5 konsep, yakni 

interaksi peserta didik, pendidik, sumber belajar dan lingkungan belajar.  
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Pendapat lain dariSudajanapembelajaranyaitu suatu proses, mengatur dan 

mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar anak didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar (Djamarah, 

2010:39). Menurut pendapat tersebut dalam pembelajaran terjadi interaksi antara 

guru, siswa dan lingkungan disekitar siswa yang dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar. 

Anitah (2009:5.40) menyatakan pembelajaran adalah merupakan suatu 

proses yang berkelanjutan berdasarkan atas pengalaman. Pembelajaran yang 

berbasis pengalaman lebih mengutamakan proses dari pada produk sehingga 

pembelajaran harus mengutamakan siswa guna membemtuk maupun membangun 

kemampuan siswa. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik (Wikipedia.com, 

2011) 

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pada hakekatnya pembelajaran adalah suatu kegiatan yang didalamnya terjadi 

proses belajar dan mengajar dimana terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam 

mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Dalam proses interaksi tersebut didukung 

oleh sumber belajar dan lingkungan belajar yang dapat memberikan pengalaman 
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belajar pada siswa serta dapat mendorong siswa untuk aktif melakukan proses 

belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan berupa 

kemampuan, pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualiatas pembelajaran tersusun atas dua kata yaitu kualitas dan 

pembelajaran. Pembelajaran memiliki makna suatu kegiatan yang didalamnya 

terjadi proses belajar dan mengajar dimana terjadi interaksi antara guru dan siswa 

dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Dalam proses interaksi tersebut 

didukung oleh sumber belajar dan lingkungan belajar yang dapat memberikan 

pengalaman belajar pada siswa serta dapat mendorong siswa untuk aktif 

melakukan proses belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan berupakemampuan, pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

Menurut Umaedi (2004) dalam rangka umum, mutu mengandung makna 

derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang 

maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks 

pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan 

hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai 

input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi 

(bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, dukungan administrasi dan sarana 

prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.   

Selain itu, kualitas juga dapat dimaknai dengan istilah mutu atau 

keefektifan. Etzioni memaknai efektivitas sesungguhnya merupakan sutau 

konsepyang lebih luas yang mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri 
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seseorang. Sedangkan Prokopenko menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan seseorang tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. 

Dari beberpa pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian kualitas 

pembelajaran adalah suatu tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran melalui suatu kegiatan yang didalamnya terjadi proses belajar dan 

mengajar dimana terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam mempelajari suatu 

ilmu pengetahuan yang melibatkan input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, 

atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, 

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta 

penciptaan suasana yang kondusif. 

2.1.4 Keterampilan Guru 

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur 

sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Berdasarkan peraturan pemerintahNomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, 

dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Agar pembelajaran 

berjalan dengan baik, seorang guru dipersyaratkan untuk mengusai keterampilan 

dasar mengajar yang merupakan aspek penting dalam kompetensi guru. Keteram-



16 

 

 

 

pilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang 

terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini 

memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih 

efektif (Anitah, 2009:7.1). 

Pendapat lain menyatakan keterampilan dasar mengajar (teaching skills), 

merupakan karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan 

dasar mengajar pada dasarnya berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar 

dan khusus yang harus dimiliki seorang guru sebagai modal awal untuk 

melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. 

Menurut Rusman terdapat 9 indikator keterampilan mengajar (2012:80-93) yang 

meliputi: 

1) Keterampilan MembukaPelajaran (Set Induction Skills) 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-

kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang 

akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberi efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. 

2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Bertanya merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendorong 

kemampuan berfikir siswa. Menurut Sugiayanto (2010:18) dalam pembelajaran 

pertanyaan guru berguna untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa 

dalam penguasaan pelajaran, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, 
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merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, memfokuskan siswa pada 

sesuatu yang diinginkan, membimbing siswa untuk menemukan atau menyim- 

pulkan sesuatu. Artinya dalam pembelajaran, bertanya memiliki peranan 

penting dikarenakan pertanyan yang baik dan teknik melontarkan pertanyaan 

yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas 

siswa. Pertanyaan dapat berupa kalimat tanya atau dalam bentuk suruhan, 

sehingga siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif.  

3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Keterampilan memberi penguatan diartikan dengan respons terhadap 

tingkah laku siswa baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang memung- 

kinkan tingkah laku tersebut kembali. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa agar lebih berpartisipasi 

dalam interaksi pembelajaran.  

4) Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Keterampilan mengadakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan 

siswa serta diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga 

dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan dan  

keantusiasan, serta berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

5) Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang 

diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan satu 

dengan yang lainnya, misalnya sebab akibat. Dalam pelaksanaanya guru dapat 
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menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

6) Keterampilan Membimbing  Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah cara yang 

dilakukan guru untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

siswa secara kelompok. Dalam diskusi kelompok terjadi interaksi antar siswa 

dengan bimbingan guru untuk berbagi informasi dan pengalaman, pengambilan 

kesimpulan, dan pemecahan masalah. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembali- 

kannya jika terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, baik dengan cara 

mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remidial. 

8) Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Keterampilan pembelajaran perseorangan artinya kemampuan guru 

untuk memberikan pembelajaran secara klasikal, namun tetap dalam sentuhan 

individual untuk memenuhi kebutuhan dan interest siswa yang dilakukan 

melalui variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran yang dengan 

sesuai tujuan pembelajaran. 

9) Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk 

memberikan gamba- ran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, 
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mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran. Menurut Permendiknas No. 41 Th. 2007 tentang Standar 

Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kegiatan yang dilakukan guru 

untuk menutup pelajaran adalah membuat kesimpulan pembelajaran, 

melakukan refleksi, memberikan umpan balik, merencanakan tindak lanjut, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya.  

Dari beberapa uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan adalah suatu pola kegiatan yang dilakukan guru dalam  

pembelajaran untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara 

terencana dan profesional. Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai apabila kesembilan keterampilan mengajar 

tersebut dikuasai oleh guru. 

Adapun indikator keterampilan guru sesuai langkah dalam pendekatan 

CTL yaitu menyiapkan pra pembelajaran, menyampaikan materi, membimbing 

siswa dalam diskusi atau kerja kelompok, membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan, membimbing siswa dalam melaporkan hasil percobaan, 

membimbing pelaksanaan tanya jawab, memberi motivasi dan penguatan, 

mengelola waktu secara tepat, serta menutup pelajaran. 

2.1.5 Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam kegiatan belajar mengajar aktivitas merupakan prinsip yang sangat 

penting karena belajar pada prinsipnya adalah berbuat untuk mengubah tingkah 

laku dan memperoleh pengetahuan. Menurut Rousseau (dalam Rusman, 2012:96-

97) segala pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman 
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sendiri, penyelidikan sendiri, dan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan 

sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Tanpa ada aktivitas, proses belajar 

mengajar tidak mungkin berlangsung baik. Aktivitas dalam proses belajar 

mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang 

dianggap penting, berdiskusi, keberanian untuk bertanya, keberanian mengajukan 

pendapat, kritik dan saran. 

Berdasarkanhal tersebut, Dierich (dalam Hamalik, 2010: 172) 

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut : 

1) Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), misalnya: membaca, memperhati- 

kan gambar, demonstrasi, mengamati percobaan, mengamati orang lain bekerja 

atau bermain. 

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), misalnya: mengemukakan fakta atau 

prinsip, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), misalnya mendengar-

kan percakapan, mendengarkan diskusi, mendengarkan musik, mendengarkan 

pidato. 

4) Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), seperti menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin cerita. 

5) Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), contohnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, dan diagram. 
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6) Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), misalnya: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, mereparasi, bermain, menari, berkebun, beternak. 

7) Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), sebagai contoh: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), seperti menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah kegiatan yang dilakukan siswa baik kegiatan fisik maupun mental yang 

berhubu-ngan dengan kegiatan belajar dan dilakukan selama proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini terdapat 10 indikator yang akan dibahas yang sesuai dengan 

langkah-langkah dalam pembelajaran CTL meliputi kesiapan dalam menerima 

pelajaran, menanggapi apersepsi, memperhatikan penjelasan guru, siswa aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan , siswa tertib saat pembentukan kelompok, 

aktif dalam diskusi kelompok, melaksanakan percobaan, melaporkan hasil 

percobaan, menanggapi hasil diskusi, menyimpulkan hasil diskusi. 

2.1.6 Hasil Belajar Siswa 

Gerlach dan Ely (dalam Anni, 2006:5-6) menyatakan hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh siswa. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku harus dicapai 

oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan 
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perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar 

telah terjadi. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2012:5) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajarnya 

berupa: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan 

motorik, dan sikap. Sedangkan Benyamin S. Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 

2010:86-90) mengelompokkan hasil belajar dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Ranah Kognitif (Cognitive Domain) 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup enam kategori yaitu pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), penilaian (evaluation). 

2) Ranah Afektif (Affective Domain) 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai yang meliputi 

6 kategori yaitu penerimaan(receiving), penanggapan(responding) , penilaian 

(valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup. 

3) Ranah Psikomotorik (Psychomotoric Domain) 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti kemampuan 

motorik dan syaraf, memanipulasi objek, dan koordinasi syaraf 

Uraian dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa belajar 

adalah sebuah perubahan, hasil belajar siswa tercermin dalam perubahan perilaku 

baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dimiliki 
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oleh siswa tersebut. Suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila 

tujuan pembelajaran dapat tercapai baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

yang dimiliki siswa. 

2.1.7 Pembelajaran IPA di SD 

IPA berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso 

(1998:23) merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan 

dinamis tiada hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, 

sistematik, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal. Imre Lakatos 

mengemukakan bahwa IPA adalah pengetahuan tentang fakta atau data yang 

dipercaya berdasarkan hasil pengujian. Pengetahuan tentang fakta dan hukum-

hukum ipa diperoleh dari pengamatan, Richard P.Feyman menyatakan IPA 

(Sains) adalah pengethuan yang dikembengkan dan dibangun berdasarkan 

pengalaman sendiri, IPA itu sebenarnya tidak diajarkan tetapi dibangun oleh diri 

sendiri. Oleh karena itu IPA harus dapat mengembangkan rasa ingin tahu. 

Sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam. Hakikat sains meliputi empat unsur, yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahutentang 

benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang 

menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; 

sains bersifat open ended; (2) proses: prosedur pemecahan masalah melalui 

metode ilmiah; metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan 

eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) 

produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; (4) aplikasi: penerapan metode 
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ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini ditambah lagi satu 

yaitu kreativitas (Kemendiknas: 2011). Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa meliputi beberapa aspek yaitu: 

2.1.7.1 Sains sebagai Produk 

Sains sebagai produk artinya merujuk pada sekumpulan pengetahuan berupa 

fakta, konsep, prinsip, teori, hukum. Menurut Sulistyorini (2007:9) IPA sebagai 

produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA terdahulu dan 

umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam bnetuk buku teks. 

Definisi lain dinyatakan T. Sarkim (1998:134) IPA sebagai porduk konsep-

konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori di dalam IPA yang 

merupakan hasil rekaan manusia dalam rangka memahami dan menjelaskan alam 

bersama dengan berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. Produk IPA 

(konsep, prinsip, hukum dan teori) tidak diperoleh berdasarkan fakta semata, 

melainkan berdasarkan data yang telah teruji melalui serangkaian eksperimen dan 

penyelidikan. 

2.1.7.2 Sains sebagai Proses 

Sains sebagai proses merujuk pada proses pencarian sains yang dilakukan 

para ahli. IPA memiliki suatu metode atau yang disebut metode ilmiah. Yang 

dimaksud proses dalam sains adalah proses untuk mendapatkan IPA. IPA disusun 

dan diperoleh melalui metode ilmiah. Proses diwujudkan dengan melaksanakan 

pembelajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara produk sains 

ditemukan, yaitu dengan melakukan observasi, mengukur, memprediksi, mengkla- 
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sifikasi, membandingkan, menyimpulkan,  merumuskan hipotesis,  melakukan 

eksperimen, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil penelitian (Sarkim, 

1998:134). 

2.1.7.3 Sains sebagai Sikap  

Selain menggunakan metode ilmiah, para ilmuwan IPA perlu pula memiliki 

sifat ilmiah (scientific attittudes), agar hasil yang dicapainya itu sesuai dengan 

harapannya.Hakikat sikap ilmiah adalah berbagai keyakinan, opini dan nilai-nilai 

yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan khususnya ketika mencari atau 

mengembangkan pengetahuan baru.Sikap dapat diklasifikasi kedalam dua 

kelompok besar. Pertama, seperangkat sikap yang bila diikuti akan membantu 

proses pemecahan masalah dan kedua, seperangkat sikap tertentu yang meru-

pakan cara memandang dunia serta berguna bagi pengembangan karir di masa 

yang akan datang (T. Sarkim, 1998:134). 

2.1.7.4 Sains sebagai Aplikasi 

Aspek aplikasi merujuk pada dimensi aksiologis IPA sebagai suatu ilmu, 

yaitu penerapannya pengetahuan tentang IPA dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

menerapkan pengetahuan IPA dalam kehidupan diperlukan kemampuan untuk: 

a.  Mengidentifikasi hubungan konsep IPA dalam penggunaannya dengan kehidupan 

sehari-hari. 

b. Mengaplikasikan pemahaman konsep ipa dan keterampilan IPA pada masalah riil. 

c.  Memahami prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi yang bekerja pada alat-alat rumah 

tangga. 

d. Memahami dan menilai laporan-laporan  perkembangan ilmiah yang ditulis pada 

mass media  
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

ilmu alam. Ilmu Pengatahuan Alam berhubungan dengan cara mencari tahu 

tantang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengatahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

menjadi wahana peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek perkembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. 

IPA di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas 

(Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman 

belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 

dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Pembelajaran IPA sebaiknya 

dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (BSNP, 

2006:484). 
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Ilmu Pengetahuan Alam berarti ”Ilmu” tentang “Pengetahuan Alam”. Ilmu 

artinya suatu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar artinya 

pengetahuan yang dibenarkan menurut tolak ukur kebenaran ilmu, yaitu rasional 

dan obyektif. Rasional artinya masuk akal atau logis, diterima oleh akal sehat. 

Sedangkan obyektif artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataannya, 

atau sesuai dengan pengalaman pengamatan melalui panca indra. Pengetahuan 

alam artinya pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isinya. Adapun 

“pengetahuan” itu sendiri artinya segala seauatu yang diketahui oleh manusia. Jadi 

secara singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa hakekat IPA di 

SD adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan segala isinya baik berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, maupun prinsip-prinsip yang diperoleh melalui 

pengamatan dengan menggunakan prosedur yang benar yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan 

konsep IPA sehingga dapat diterapakan dalam kehidupan sehari-hari.. 

2.1.8 Pendekatan  (CTL) 

Menurut Blanchard pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang 

terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya (Trianto, 

2007). Sedangkan menurut Elaine B. Johnson Pembelajaran kontekstual (CTL) 

adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat 

makna di dalam akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan 

subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, 
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yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka (Sugiyanto, 

2010:14). 

Depdiknas (2007:3) dan Nurhadi (dalam Sugiyanto, 2010) menyatakan 

pembelajaran konstekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru 

untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya serta penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. 

Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha-usaha siswa mengkons- 

truksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. 

Pengertian senada juga diungkapkan oleh Agus (2012:79)  yang 

menyatakan pembelajaran kontekstual (CTL) merupakan konsep yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. 

Landasan CTL adalah kontrukstivisme, yaitu filosofi belajar yang 

menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal.Siswa harus meng- 

konstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. Pengetahuan tidak dapat 

dipisahkan menjadi fakta-fakta yang terpiasah, tetapi mencerminkan keterampilan 

yang dapat diterapkan. 

Anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar 

akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari bukan hanya 

mengetahuinya. Dengan pendekatan CTL proses pembelajaran diharapkan ber- 
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langsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk bekerja dan mengalami, 

bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak 

mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang men- 

dorong siswa mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. Melalui 

strategi CTL siswa diharapkan belajar mengalami bukan menghafal. 

Pendekatan CTL terdiri dari tujuh komponen utama, yaitu konstrukvisme 

(construktivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry), masyarakat 

belajar (learning comunity), pemodelan (modeling), refleksi (reflection) dan 

penilaian sebenarnya (authentic assessment) (Sugiyanto, 2010:17-20). 

1) Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Mengkonstruksi 

pengetahuan siswa dilakukan melalui proses pengamatan dan pengalaman nyata 

yang pernah dialami dalamkehidupan sehari-hari. 

Landasan berpikir konstruktivisme lebih menekankan pada hasil 

pembelajaran, dimana strategi memperoleh lebih diutamakan dibandingkan 

seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Pengetahuan 

tumbuh berkembang melalui pengalaman. Pengalaman berkembang semakin 

dalam dan semakin kuat apabila selalu diuji dengan pengalaman baru (Trianto, 

2007:108-109). Untuk itu guru perlu memfasilitasi siswa dengan menjaadikan 

pengetahuan bermakna dan sesuai dengan siswa, memberi kesempatan siswa 

menemukan dan menerapkan idenya sendiri dalam mencari pengetahuan, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama.   
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2) Melaksanakan Kegiatan Inkuiri 

Inkuiri artinya proses pembelajaran didasarkan pada proses pencarian dan 

penemuan melalui proses berfikir secara sistematis. Penerapan asas inkuiri pada 

CTL dimulai dengan adanya masalah yang jelas yang ingin dipecahkan, dengan 

cara mendorong siswa untuk menemukan masalah sampai membuat kesimpulan. 

Sedangkan Muslich (2009 : 44-47)menyatakan inkuiri adalah proses perpindahan 

dari pengamatan menjadi pemahaman, yang diawali dengan pengamatan dari 

pertanyaan yang muncul. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut didapat melalui 

siklus menyusun dugaan, menyusun hipotesis, mengembangkan cara pengujian 

hipotesis, membuat pengamatan lebih jauh, dan menyusun teori serta konsep yang 

berdasar pada data dan pengetahuan. 

Trianto (2007:109) berpendapat inkuiri merupakan bagian inti dari pem- 

belajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil dari 

menemukan sendiri yang terdiri dari beberapa siklus yaitu observasi, bertanya, 

mengajukan dugaan, pengumpulan data dan penyimpulan. 

Langakah-langkah kegiatan inkuiri terdiri dari merumuskan masalah, 

mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil dalam 

tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya, serta megkomunikasikan 

atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang 

lain. 
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3) Mengembangkan Sifat Ingin Tahu Siswa dengan Bertanya 

Dalam tahap ini dalam kegiatan pembelajaran terjadi tanya jawab antara 

guru dan siswa untuk mencari informasi. Guru tidak begitu saja menyampaikan 

informasi begitu saja tetapi memancing siswa dengan bertanya agar siswa dapat 

menemukan jawabannya sendiri. Kegiatan tanya jawab berguna untuk menggali 

informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan pelajaran, membang- 

kitkan motivasi untuk belajar, merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, 

memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, membimbing siswa untuk 

menemukan atau menyimpulkan sesuatu. Sedangkan bagi guru bertanya dalam 

kegiatan pembelajaran dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, mem- 

bimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa (Trianto, 2007:110). 

4) Menciptakan Masyarakat Belajar 

Masyarakat belajar artinya siswa melakukan diskusi kelompok membahas 

materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting 

pembelajaran sebagai proses sosial. Melalui interaksi dalam komunitas belajar 

proses dan hasil belajar lebih bermakna. Dalam praktiknya terwujud dalam 

pembentukan kelompok kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan ahli 

ke kelas, bekerja dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, 

bekerja sama dengan masyarakat (Agus, 2012:87). Menurut Muslich (2009: 44-

47) praktik masyarakant belajar dapat terwujud dalam: 

a. Pembentuan kelompok kecil 

b. Pembentukan kelompok besar 

c. Mendatangkan ahli ke kelas (tokoh, dokter, petani, dan lainnya) 
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d. Bekerja dengan kela sederajat 

e. Bekerja kelompok dengan kelas diatasnya 

f. Bekerja dengan masyarakat. 

5) Pemodelan 

Muslich (2009: 44-47) menyatakan pemodelan adalah proses penampilan 

suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Pemodelan tidak jarang 

memerlukan siswa untuk berpikir dengan mengeluarkan suara keras dan 

mendemonstrasikan apa yang akan dikerjakan siswa. Pada saat pembelajaran, 

sering guru memodelkan bagaimana agar siswa belajar, guru menunjukkan 

bagaimana melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Modeling 

merupakan asas penting dalam pembelajaran melalui CTL karena melalui 

pemodelan siswa terhindar dari pengetahuan yang bersifat abstrak. Dalam CTL 

guru bukan satu-satunya model. Trianto (2007:112), pemodelan dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa. Seorang dapat ditunjuk untuk memodelkan sesuatu 

berdasarkan pengalamannya. 

6) Melakukan Refleksi di Akhir Pembelajaran. 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman belajar yang dilakukan 

dengan cara mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui refleksi siswa akan data 

memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya serta menambah 

pengetahuannya. Menurut Trianto (2007:113) pengetahuan yang bermakna 

diperoleh dari proses. Guru membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru, sehingga 
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siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang 

baru dipelajarinya. Refleksi memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah 

siswa pelajari dan untuk membantu siswa menggambarkan makna personal siswa 

sendiri. Di dalam refleksi, siswa menelaah suatu kejadian, kegiatan, dan 

pengalaman serta berpikir tentang apa yang siswa pelajari, bagaimana merasakan, 

dan bagaimana siswa menggunakan pengatahuan baru tersebut (Muslich, 2009). 

Pelaksanaan refleksi oleh siswa dapat dilakukan melalui pernyataan langsung 

tentang apa yang diperolehnya hari itu, catatan dibuku siswa, kesan dan saran 

siswa mengenai pembelajaran hari itu, diskusi dan hasil karya. 

7) Melakukan Penilaian Nyata 

Pada tahap ini guru melakukan penilaian untuk mengumpulkan informasi 

tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian dilakukan untuk 

mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, mengetahui apakah 

pengalaman belajar siswa berpengaruh terhadap perkembangan siswa baik 

intelektual, mental, maupun psikomotoriknya karena pembelajaran tidak hanya 

ditentukan oleh perkembangan intelektual saja tetapi juga perkembangan seluruh 

aspek. Menurut Trianto (2007:114) assesmen menekankan proses pembelajaran, 

maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan 

siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Karakteristik penilaian autentik 

meliputi: 

a. Dilaksanakan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung 

b. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif 

c. Yang diukur keterampilan, bukan mengingat fakta 
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d. Berkesinambungan 

e. Terintegrasi 

f. Dapat digunakan sebagai feed back 

Dalam CTL, hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai hasil 

belajar siswa antara lain: proyek/kegiatan dan laporannya, PR, kuis, karya siswa, 

presentasi atau penampilan siswa, demonstrasi, laporan, jurnal, hasil tes tulis, dan 

karya tulis. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa CTL 

adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa serta mendorong siswa 

menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan subjek-subjek 

akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan 

konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. 

Menurut Sugiyanto(2010:23) ciri-ciri kelas yang menggunakan 

pendekatan kontekstual adalah: 

1) Adanya pengalaman nyata yang diperoleh siswa 

2) Adanya kerjasama yang saling menunjang antar siswa 

3) Suasan belajar yang gembira dan bergairah serta tidak membosankan 

4) Adanya pembelajaran yang terintegrasi 

5) Dalam proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber tidak 

hanya berasal dari satu sumber saja 

6) Siswa aktif dan kritis 

7) Guru kreatif dalam menyajikan pembelajaran 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan CTL 

merupakan suatu konsep belajar dimana dalam proses pembelajaran guru 

menghadir- kan dunia nyata kedalam kelas dan guru membantu siswa 

untuk mengkos- truksikan konsep-konsep IPA dengan menemukan 

sendiri melalui cara-cara mereka sendiri dan melalui kerjasama 

dalamkelompok, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran CTL ini sebelumnya 

telah dilakukan oleh Arif Wicaksono (2010), Mustakim (2010), Rilvan Uzwardani 

(2011) 

Arif Wicaksosno pada tahun 2010 melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran CTL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA di 

Kelas IV SDN Kandung Pasuruan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada siklus I menunjukkan nilai (38,4). Sedangkan siklus II 

meningkat menjadi (50,4). Nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat mulai dari 

pra tindakan (57,5), siklus I (68,5), dan siklus II ( 74,4). Rendahnya hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN Kandung ini disebabkan guru kurang melibatkan siswa 

dalam pembelajaran, sehinnga siswa kurang aktif dan tidak termotivasi untuk 

belajar. (Wicaksono, 2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim dengan Judul “Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Dengan Pendekatan CTL Pada Kelas IV SDN Bajang I 
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Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Melalui penerapan pendekatan pembelajaran CTL, aktivitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dari kegiatan siswa dalam proses pembelajaran 

dan dalam kelompok, dari 39 siswa pada siklus I yang aktif 28 siwa, pada siklus II 

30 siswa, dan pada siklus III 36 siswa. Hasil belajar siswakelas IV SDN Bajang I 

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk pada pokok bahasan energi alternatif 

dapat ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai rata-rata tes akhir 

siklus I 69,4, nilai rata-rata tes akhir siklus II 76,2, dan nilai rata-rata tes akhir 

siklus III 85,6 ( melebihi 72,6 yang menjadi tolok ukur keberhasilan ), juga 

ditunjukkan dari ketuntasan belajar siswa siklus I, siklus II, dan siklus III masing-

masing 58,97%, 76,92%,dan 89,74%. (Mustakim, 2010) 

Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Rilvan Uzwardani yang  pada 

tahun 2011 dengan Judul  “ Penerapan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas V Pada 

Pembelajaran Sains Sifat-sifat Cahaya” di SDN Pohsangit Ngisor Kabupaten 

Probolinggo.Penelitian yang dilakukan difokuskan pada aktivitas siswa, sikap 

dalam diskusi, serta hasil belajar siswa. Hasil penelitian dapat ditunjukkan melalui 

tabel berikut : 

Siklus 

Aktivitas Belajar Siswa Sikap dalam Diskusi Hasil Belajar Siswa 

Sangat 

Aktif 
Aktif 

Cukup 

Aktif 

Kurang 

Aktif 
Baik Cukup Kurang Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Siklus I 11,1% 55,5% 22,2% 41,1% 53,7% 40% 6,3% 74,3% 25,7% 

siklus II 22,2% 66,6% 11,1%  - 72,5% 25,7% 1,7% 88,6% 11,4% 

  



37 

 

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan 

bahwa model CTL dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

(Uzwardani, 2011) 

Dari penelitian tersebut peneliti mendapatkan gambaran untuk melakukan 

penelitian dengan menerapkan model pembelajaran CTL untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA pada kelas V SDN Karangawen 5. Dengan memanfaatkan model 

pembelajaran CTL diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru dan 

meningkatkan aktivitas siswa yang pada akhirnya menunjang peningkatan hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sehingga dapat menambah 

pengetahuan mengenai model pembelajaran yang dapat menjadi alternatif dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Dari kajian teori yang telah diuraikan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran terjadi proses belajar dan mengajar dimana terjadi interaksi antara 

guru dan siswa dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Dimana dalam proses 

interaksi tersebut didukung oleh sumber belajar dan lingkungan belajar yang dapat 

memberikan pengalaman belajar pada siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif dan 

sesuai dengan tujuan maka seorang guru harus menggunakan model pembelajaran 

yang tepat serta menggunakan media maupun alat peraga yang dapat membantu 
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siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Namun, dalam kenyataannya 

masih banyak guru yang mengajar kurang optimal yaitu tidak menggunakan 

model pembelajaran yang tepat serta tidak memaksimalkan pemakaian media 

maupun alat peraga sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menarik 

bagi siswa. 

Ketidaktertarikan siswa pada kegiatan pembelajaran dapat menyebakan 

siswa tidak aktif, siswa tidak memahami materi yang diajarkan sehingga 

berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini dapat terjadi pada bidang pelajaran 

apapun begitu pula saat pelaksanaan pembelajaran IPA guru diharuskan meng- 

gunakan metode yang tepat serta dapat mengkaitkan pembelajaran IPA dengan 

kehidupan nyata karena IPA adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang 

alam dan isinya melalui pengamatan yang terprosedur. Salah satu metode yang 

dapat digunakan adalah melalui pendekatan konstekstual dimana dalam kegiatan 

pembelajarannya melalui 7 tahapan yang harus dilaksanakan yaitu konstrukti- 

visme, mengembangkan kegiatan bertanya, kegiatan menemukan pengetahuan 

sendiri untuk mendapatkan pengalaman belajar, menggunakan model dalam 

kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok dan dilakukan penilaian sebenarnya 

terhadap perkembangan pengetahuan siswa. 

Dengan menerapkan pendekatan kontekstual siswa mampu berpikir kritis, 

aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, serta aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, siswa lebih memahami materi karena dikaitkan langsung 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa juga belajar bersosialisasi dengan 

temannya karena dalam diskusi kelompok siswa akan saling membantu teman 
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yang kesulitan dan berdiskusi dengan teman-temannya mengenai hal-hal yang 

belum jelas. 

Dengan menggunakan pendekatan CTL pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN 

Karangawen 5 yang ditandai dengan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar meningkat dengan perolehan nilai diatas KKM yaitu 65.  
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Bagan 2.1 

Bagan alur berfikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketrampilan Guru : 

 Guru kurang memotivasi siswa untuk belajar  

 Guru kurang menggali pengetahuan awal siswa 

 Guru kurang mendorong siswa untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri 

 Guru kurang memberi  kesempatan siswa  untuk bertanya  

bertanya dan berdiskusi dengan temannya 

Aktivitas Siswa : 

 Siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran  

 Siswa tidak memiliki motivasi dalam belajar IPA 

 Siswa tidak mau bertanya bila ada materi yang belum 

dipahami 

Hasil Belajar Siswa : 

 Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA menunjukkan 

nilai ulangan harian. Siswa yang memperoleh nilai ≥65 

adalah 11 dari 26 siswa, sehingga ketuntasannya hanya 

42%. 

KONDISI 

AWAL 

 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

CTL. 

2. Siswaakan lebih aktif dalam pembelajaran. 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 

KONDISI 

AKHIR 

Kualitas pembelajaran IPA meningkat ditandai dengan 

Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil 

Belajar meningkat. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis 

tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: melalui penerapan pendekatan  

CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN Karangawen 5 

Kecamatan Karangawen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Karangawen 5 Kecamatan 

Karangawen Kabupaten Demak. Penelitian di kelas ini menggunakan subjek 

penelitian siswa kelas V sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-

laki dan 14 siswa perempuan, tahun ajaran 2011/2012. Pemilihan di kelas 

ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dan guru kolaborator.Dalam 

penelitian ini peneliti juga berperan sebagai guru pelaksana tindakan. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model CTL 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model CTL 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model CTL  

 

3.3 Prosedur / langkah-langkah PTK 

Dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Hal tersebut harus benar-

benar direncanakan dengan matang dan sistematis untuk mendapatkan hasil 

42 
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Perencanaan 

Siklus I Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

 

Perencanaan 

Siklus II 

Observasi 

 

Refleksi Pelaksanaan 

Perencanaan 

Siklus III 

Observasi 

Refleksi Pelaksanaan 

? 

yang sesuai dengan apayang diharapkan peneliti. Adapun diagram alur 

langkah-langkah PTK yakni sebagai berikut: 

Bagan 3.1 

Diagram Alur PTK 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Arikunto, 2010:137) 

 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas.Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 

dikelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanyasebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat 

(Wardhani, 2008:1.4).Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.3.1 Perencanaan  

Dalam perencanaan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, yaitu dari 

26 siswa kelas V SDN Karangawen 5 sebanyak 11 siswa mendapatkan nilai 

≥65 atau sebesar 42% telah tuntas sedangkan 15 siswa yang lain mendapatkan 

nilai ≤65 atau sebesar 58% belum tuntas belajar. 

2) Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 2 serta menelaah 

indikator pelajaran. 

3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran dengan menggunakan model 

CTL. 

4) Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian. 

5) Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar yang berupa tes tertulis dan lembar kerja 

kelompok. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati siswa, guru yang digunakan 

dalam penelitian. 

7) Merencanakan waktu pelaksanaan tindakan. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas 

(Arikunto,2010:139).Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan 
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perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan CTL. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. Tiap 

siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan CTL. Dari hasil refleksi akan dilaksanakan siklus kedua untuk 

memperbaiki segala sesuatu yang belum baik pada siklus pertama. 

3.3.3 Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik yaitu kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat (Arikunto, 2010:139). Setelah mengkaji proses pembe- 

lajaran yaitu katerampilan guru dan aktivitas siswa, serta kemampuan mengiden- 

tifikasi sifat-sifat cahaya, apakah sudah berhasil dengan melihat ketercapaian 

dalam indikator kinerja pada siklus pertama.Serta mengkaji kekurangan dan 

membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. 

Kemudian tim kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus 

berikutnya. Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru dan 

pengamat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

3.3.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2010:140).Setelah mengkaji proses 

pembelajaran yaitu keterampilan guru dan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

maka dilakukan perbaikan pada siklus kedua. 

Pengamatan juga dilakukan dengamelihat ketercapaian dalam indikator 
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kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama untuk dilakukan 

perbaikan pada siklus kedua sehingga indikator yang telah ditetapkan tercapai. 

3.4 Siklus Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 2 siklus dengan 

perencanaan sebagai berikut: 

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan  

1) Menentukan materi dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

2) Menyusun RPP dengan materi “Sifat-sifat Cahaya”. 

3) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa: 

 KTSP, Silabus kelas V. 

 Buku Sains untuk kelas V SD karangan Haryanto, penerbit Erlangga. 

 Buku Sains untuk SD/MI kelas V karangan Sumiati Sa’adah, penerbit Titian 

Ilmu. 

 Buku Dunia IPA untuk kelas V SD karangan Muchtar S.P, Kasmuri penerbit 

Yudhistira. 

4) Menyiaapkan Alat Evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan guru guru menggunakan konsep belajar secara 

kelompok melalui CTL. Prosedur pelaksanaannya adalah : 
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1) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai yaitu siswa kelas V dapat 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

2) Melaksanakan Pre tes tentang sumber-sumber cahaya. 

3) Guru meminta siswa untuk menutup mata dan menceritakan keadaan malam 

hari bila tidak ada cahaya lampu. 

4) Tanya jawab tentang sumber cahaya serta manfat cahaya. 

5) Guru mendemonstrasikan bahwa cahaya merambat lurus melalui senter yang 

dinyalakan, serta cahaya dapat menembus benda bening. 

6) Tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya. 

7) Guru menyampaikan pokok materi tentang sifat-sifat cahaya 

8) Siswa dibentuk dalam 5 kelompok untuk melakukan percobaan 

9) Tiap kelompok melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya 

10) Guru membimbing siswa dalam kegiatan percobaan 

11) Tiap kelompok melaporkan hasil pecobaan 

12) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari hasil kerja 

kelompok 

13) Refleksi tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

3.4.1.3 Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

CTL. 

2) Memantau diskusi. 

3) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran dari awal kegiatan pembelajaran  

sampai dengan dilakukannya post test. 
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4) Melakukan pengamatan terhadap hasil belajar siswa. 

3.4.1.4 Refleksi 

1) Mencatat hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus I apakah efektif atau tidak. 

4) Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk  siklus I 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan  

1) Menyusun renana perbaikan dengan materi “Sifat-sifat Cahaya” 

2) Memadukan hasil sikls I agar siklus II lebih efektif 

3) Mempersiapkan sumber dan mdia pembelajaran berupa: 

 KTSP, Silabus kelas V 

 Buku Sains untuk kelas V SD karangan Haryanto, penerbit Erlangga 

 Buku Sains untuk SD/MI kelas V karangan Sumiati Sa’adah, penerbit Titian 

Ilmu 

 Buku Dunia IPA untuk kelas V SD karangan Muchtar S.P, Kasmuri penerbit 

Yudhistira 

4) Menyiaapkan Alat Evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan guru menggunakan konsep belajar secara 

kelompok melalui CTL. Prosedur pelaksanaannya adalah : 
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1) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai yaitu siswa kelas V dapat 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

2) Melaksanakan Pre tes tentang sumber-sumber cahaya. 

3) Guru meminta siswa untuk menutup mata dan menceritakan keadaan malam 

hari bila tidak ada cahaya lampu. 

4) Tanya jawab tentang sumber cahaya serta manfat cahaya. 

5) Guru mendemonstrasikan bahwa cahaya merambat lurus melalui senter yang 

dinyalakan,  

6) Tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya. 

7) Guru menyampaikan pokok materi tentang sifat-sifat cahaya 

8) Siswa dibentuk kelompok untuk melakukan percobaan 

9) Tiap kelompok melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya 

10) Guru membimbing siswa dalam kegiatan percobaan 

11) Tiap kelompok melaporkan hasil pecobaan 

12) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari hasil kerja 

kelompok 

13) Refleksi tindakan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

3.4.2.3 Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

CTL. 

2) Memantau diskusi 

3) Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran saat pembelajaran dari awal 

kegiatan pembelajaran  sampai dengan dilakukannya post test. 
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4) Melakukan pengamatan terhadap hasil belajar siswa 

3.4.2.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus II apakah efektif atau tidak 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan 

gurudalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model  CTL. 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data siswa kelas V SDN Karangawen 5 diperoleh dari hasil 

evaluasi dan pengamatan yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus kedua. 

3.5.1.3 Data Dokumen 

1) Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama  sampai siklus kedua, hasil evaluasi 

dan hasil wawancara guru. 

2) DataDokumen 

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

selama proses pembelajaran dan hasil foto. 
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3.5.2Jenis Data  

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa berupa nilai 

yang diperoleh saat evaluasi dalam pembelajaran IPA melalui model CTL. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan  

guru, wawancaradalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

CTL. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam 

PTK.Dalam mengumpulkan data membutuhkan alat penelitian yang yang akurat 

karena mutu penelitian ditentukan oleh data yang diperoleh.Teknik 

pengumpulandata yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes dan non tes 

berupa observasi, dokumentasi, dan kuesioner (angket). 

1) Teknik Tes 

Menurut Arikunto (2010:127) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Metode 

tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran 

siklus I dan siklus II. 
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2) Teknik Non Tes 

Teknis tes meliputi beberapa jenis antara lain: 

a. Teknik Observasi 

Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto, 

2009:133).Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggam-

barkan bagaimana akivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran CTL. 

b. TeknikDokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 206). 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 

kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 

konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto. 

c.   Kuesioner/Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mem- 

peroleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang diketahui.Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang respon siswa setelah melaksanakan pembelajaran. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1 Kuantitatif 

Data berupa hasil belajar IPA yang dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata dari nilai hasil belajar 

siswa yang didapat dengan menggunakan rumus. Menurut penelitian Poerwanti 

dkk. (2008: 6-3) menyebutkan bahwa cara penskoran terhadap tes bentuk pilihan 

ganda sebagai berikut: 

Skor = 
 

 
 x100 (Skor 0-100) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya Butir Soal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasai penugasan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan 

dalam pembelajaran.Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes 

dapat menggunakan pedoman yang ada. 

Aqib (2010: 40) menyatakan bahwa untuk mecari nilai rata-rata satu kelas 

yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 x = 
  

  
 

 keterangan: 

 x      = Nilai rata-rata 

 ∑X  =Jumlah semua nilai 
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 ∑N  =Jumlah siswa 

Adapun untuk menentukan ketuntasan klasikal penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk presentase. Rumus presentase tersebut sebagai berikut: 

 % Ketuntasan belajar = 
                        

                    
 x 100 % 

(Aqib, dkk. 2010:41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar 

 
Kriteria Ketuntasan  Kualifikasi 

   

 
65   Tuntas 

   

 < 65  Tidak Tuntas 

 

(KKM Kelas V Mapel IPA SDN Karangawen 5 Tahun ajaran 2011/ 2012) 

3.6.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran menggunakan model CTLdianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.Hasil perhitungan dikonsul- 

tasikan dengan table kriteria penilaiankualitatif yang dikelompokkan dalam 4 
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kategori, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan kurang, dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Dalam Poerwanti (2008: 6-9) menerangkan bahwa cara untuk mengolah 

data skor yaitu menentukan skor terendah dan skor tertinggi lalu mencari median 

(nilai tengah) kemudian membagi rentang nilai menjadi 4 kategori. Selanjutnya, 

menurut Herryanto (2008: 5.3) empat kategori pula dituliskan dalam bentuk huruf 

yaitu baik sekali (A), baik (B), cukup (C), dan kurang (D).Pembagian rentang 

menjadi 4 kategori dilakukan dengan menghitung kuartil dari jumlah skor yang 

ada. 

     

  
  
     

  
  

 

  
  

 
  

jika banyak data (  n ≥ 3) maka banyak data yang terletak di bawah K1 = 

n1. Banyak data yang terletak diantara K1 dan K2  =  n2, banyak data yang terletak 

di antara K2 dan K3 =  n3, dan banyak data yang terletak diantara K3 dan K4 =  n4. 

Adapun rumus mencari letak kuartil menurut Herryanto (2008: 5.3) 

sebagai berikut : 

Qk = 
      

 
 

Keterangan : 

R  = Skor terendah 

T = Skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Qk = kuartil ke –k 

k = 1, 2, 3 
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 Didapatkan : 

Q1  = kuartil pertama; letak Q1 = 
 

 
      

Q2  = median; letak Q2 = 
 

 
      

Q3  = kuartil ketiga; letak Q3 = 
 

 
      

Q4 = kuartil keempat = T 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa membuat instrumen 

ketrampilan gurudan aktivitas siswa untuk mengukur keterampilan guru dan 

aktivitas siswa saat proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan Guru 

Jika instrument sikap 10 indikator dengan rentangan yang dipakai 1 

sampai 4 maka: 

Nilai terendah (R)  = 10 x 1 = 10 

Nilai tertinggi (T)  = 10 x 4 = 40 

Jika dibagi menjadi 4 kategori maka pembagiannya menggunakan kuartil yang 

akan membagi 4 sama banyak terhadap banyak data: 

Banyak data : 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3

6,37,38,39,40 

Dimana n = 31 

Kuartil pertama (Q1) :
 

 
(n + 1) = 

 

 
(31 + 1) = 8 

Besarnya nilai Q1 = nilai data ke 8 = 17 

Kuartil kedua (Q2) :
 

 
(n + 1) = 

  

 
(31 + 1) = 24 
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Besarnya nilai Q3 = nilai data ke 24 = 33 

Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Keterampilan Guru 

 

Kriteria Penilaian Skala Penilaian Kategori 

Q3≤ Skor≤ T 33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

Q2≤ Skor≤Q3 25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

Q1≤ Skor≤Q2 17 ≤ Skor ≤ 25 Cukup         (C) 

R ≤ Skor≤Q1 10 ≤ Skor ≤  17 Kurang       (D) 

 

 

2) Aktivitas Siswa 

Jika instrument sikap 10 indikator dengan rentangan yang dipakai 1 

sampai 4 maka: 

Nilai terendah (R)  = 10 x 1 = 10 

Nilai tertinggi (T)  = 10 x 4 =  40 

Jika dibagi menjadi 4 kategori maka pembagiannya menggunakan kuartil yang 

akan membagi 4 sama banyak terhadap banyak data: 

Banyak data : 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3

6,37,38,39,40 

Dimana n = 31 

Kuartil pertama (Q1) :
 

 
(n + 1) = 

 

 
(31 + 1) = 8 
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Besarnya nilai Q1 = nilai data ke 8 = 17 

Kuartil kedua (Q2) :
 

 
(n + 1) = 

  

 
(31 + 1) = 24 

Besarnya nilai Q3 = nilai data ke 24 = 33 

Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Aktivitas Siswa 

Kriteria Penilaian Skala Penilaian Kategori 

Q3 ≤ Skor ≤ T 33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

Q2 ≤ Skor ≤ Q3 25 ≤ Skor ≤  33 Baik           (B) 

Q1 ≤ Skor ≤ Q2 17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

R ≤ Skor ≤ Q1 10 ≤ Skor ≤  17 Kurang       (D) 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN Karangawen 5 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA menggunakan model 

CTL meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model CTL meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.  

c. Sebanyak 80% siswa kelas V SDN Karangawen 5 Karangawenmengalami 

ketuntasan belajar individual sebesar 65  dalam pembelajaran IPA. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan  hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL pada kelas V SDN Karangawen 5  

Demak. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan  dalam 2 siklus, setiap siklus 

terdiri dari 2 kali pertemuan. Dalam penelitian ini setiap akhir pertemuan 

diadakan tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar yang dicapai siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

 Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I meliputi hasil observasi 

proses pembelajaran, refleksi, dan revisi yang dijabarkan sebagai berikut: 

4.1.1.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

 Hasil observasi proses pembelajaran melalui model CTL pada siklus I 

meliputi  keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

1) Keterampilan Guru 

 Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I meliputi 10 indikator  

keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator 

Tingkat kemapuan Skor 

Rata- 

rata 

Siklus I 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 
Menyiapkan pra pembela-jaran 

2 3 2,5 

2 Menyampaikan tujuan pem-

belajaran 
3 3 3 

3 Menyampaikan materi 3 3 3 

4 Membimbing siswa dalam 

diskusi/ kerja kelompok 
3 4 3,5 

5 
Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 
3 3 3 

6 
Membimbing siswa dalam dalam 

melaporkan hasil percobaan 
2 3 2,5 

7 Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab 
2 3 2,5 

8 Memberi motivasi dan penguatan 2 3 2,5 

9 Mengelola waktu secara tepat 2 3 2,5 

10 Menutup pelajaran 3 3 3 

Jumlah Skor 25 31 28 

Kriteria penilaian Baik 

 

Keterangan kriteria penilaian: 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 
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Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I yang tertera 

pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPA melalui model CTL 

diperoleh skor rata-rata 28 dengan kriteria baik.Namun, ada beberapa keteram- 

pilan guru yang kurang maksimal karena guru belum terbiasa menggunakan 

model pembelajaran CTL. Berikut ini penjelasan hasil observasi keterampilan 

guru pada siklus I: 

Berdasarkan tabel hasil observasi keterampilan guru dalam menyiapkan 

pra pelajaran mendapatkan skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran guru mengecek kesiapan siswa serta media yang 

akan digunakan dalam pembelajaran, sehingga siswa siap dan fokus saat guru 

melaksanakan pembelajaran serta dapat memicu minat siswa untuk memulai 

pelajaran. Untuk pertemuan pertama guru mendapatkan skor 2 yang berarti guru 

hanya mengecek kesiapan siswa tetapi tidak mengecek media yang akan 

digunakan. Pada pertemuan kedua guru mendapatkan skor 3 yang berarti guru 

mengecek kesiapan siswa, media yang akan digunakan serta mengkondisikan 

siswa dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajr berjalan dengan baik. 

Sebalum menyampaikan materi guru terlebih dahulu menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Keterampilan guru dalam aspek menyampaikan tujuan 

pembe- lajaran mendapatkan skor rata-rata 3 dengan kriteria baik yang artinya 

guru menyampaikan tujuan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

sehingga siswa mampu memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

menjadikan suasana pembelajaran lebih kondusif. 
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 Keterampilan guru menyampaikan materi mendapat skor rata-rata 3 

dengan kriteria baik. Guru menyampaikan materi secara jelas dan mudah 

dipahami siswa. Dalam menyampaikan materi guru sudah mulai mengkaitkan 

materi dengan dunia nyata, guru mendorong siswa untuk menemukan 

pengetahuannyasendiri serta mengaitkan pengatahuan yang diterima dengan 

lingkungan nyata disekitar siswa sehingga apa yang disampaikan guru dapat 

tertanam dalam diri siswa bukan sekedar menghafal materi. Namun, dalam 

menyampaikan materi guru kurang sesuai dengan tujuan yang tertera dalam 

rencana pembelajaran. 

 Berdaasarkan table keterampilan guru dalam membimbing diskusi atau 

kerja kelompok mendapat skor rata- rata 3,5 dengan kriteria baik. Pada pertemuan 

I guru mendapat skor 3 dengan kriteria baik, hal ini dikarenakan siswa belum 

tertib saat pembentukan kelompok.Pada pertemuan ke II guru mendapat skor 4 

dengan kriteria sangat baik, hal ini dikarenakan siswa sudah tertib dalam 

pembentukan kelompok dan guru mulai membimbing semua kelompok tidak 

hanya kelompok dengan jelas. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam percobaan pada 

pertemuan I dan II mendapatkan skor rata-rata 3 dengan kriteria baik. Guru 

membimbing siswa dalam melakukan percobaan dengan memberikan arahan yang 

jelas, membimbing selama kegiatan praktikum sehingga siswa melakukan 

percobaan dengan langkah- langkah yang sesuai dengan lembar kerja. 

Selain membimbing dalam percobaan guru juga membimbing dalam 

melaporkan hasil percobaan serta diskusi yang dilakukan oleh setiap 
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kelompok.Pada pertemuan pertama keterampilan guru dalam membimbing siswa 

dalam melaporkan hasil pecobaan mendapat skor 2,5. Hal ini dikarenakan guru 

kurang membimbing siswa dalam melaporkan hasil percobaan dan kekurangan 

pada pertemuan II guru mendapatkan skor 3. Guru dapat membimbing siswa 

dengan baik. Setiap kelompok mengajukan perwakilannya untuk melaporkan hasil 

percobaan dan kelompok lain menanggapi. 

Pada pelaksanaan tanya jawab guru mendapatkan skor rata- rata 2,5 

dengan kriteria baik. Namun, pada pertemuan I guru hanya mendapatkan skor 2, 

hal ini dikarenakan belum ada interaksi antara guru dan murid. Guru hanya 

menunjuk siswa untuk menjawab tetapi belum memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya tentang hal- hal yang belum dimengerti siswa. 

Dalam keterampilan memberi motivasi dan penguatan guru mendapatkan 

skor rata-rata 2,5 dengan kriteria baik. Pada pertemuan I guru mendapat skor 2. 

Guru kurang memberikan motivasi dan penguatan, sehingga siswa kurang 

bersemangat dalam pembelajaran. Namun hal ini dapat diperbaiki guru pada 

pertemuan II. Guru lebih banyak memberikan motivasi dan penguatan meskipun 

hanya berupa lisan dan gerak. Keterampilan mengelola waktu mendapatkan skor 

rata- rata 2,5 dengan kriteria baik.  Pada pertemuan I guru belum dapat mengelola 

waktu secara tepat karena guru kekurangan waktu dalam pembelajaran.Pada saat 

kegiatan pembelajaran guru terlalu fokus pada kegiatan pembelajaran, sehingga 

guru tidak memperhatikan pembagian waktu pada setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa.Namun hal ini dapat diperbaiki guru.Pada pertemuan II dengan 

mendapat skor 3. 
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Pada saat menutup pembelajaran guru sudah mengajak siswa untuk 

menyimpulkan pelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi.Dalam menilai siswa, 

guru masih menilai berdasarkan tes akhir yang diperoleh siswa.Selain itu pada 

kegiatan penutup pelajaran guru juga memotivasi siswa agar selalu rajin belajar 

sehingga prestasi belajar mereka dapat meningkat.Untuk keterampilan menutup 

pelajaran guru memperoleh skor rata-rata 3 pada pertemuan I dan II yaitu dengan 

kriteria baik. 

2) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran 

aktivitas siswa yang terdiri dari 26 siswa diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator yang dinilai 
Tingkat kemapuan Skor 

Rata- rata 

Siklus I 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Siap menerima pelajaran 2,85 3,42 3,14 

2 Menangggapi apersepsi 2,73 3,00 2,87 

3 

Memperhatikan penjelasan 

guru 2,65 2,88 2,77 

4 
Menjawab pertanyaan dan 

mengajukan pertanyaan 
2,50 2,80 2,65 

5 
Tertib saat pembentukan ke-

lompok 
2,85 3,08 2,97 

6 
Aktif dalam diskusi kelom-

pok 
2,77 2,77 2,77 

7 Melaksanakan percobaan 2,70 2,90 2,80 

8 Melaporkan hasil percobaan 2,69 2,73 2,71 

9 Menangggapi hasil percobaan 2,62 2,62 2,62 

10 Menyimpulkan hasil diskusi 2,40 3,12 2,76 

Jumlah Skor 26,85 29,34 28,10 

Kriteria penilaian Baik 
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Keterangan kriteria penilaian: 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang       (D) 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera pada 

tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPA melalui Model CTL 

diperoleh skor rata- rata 28,10 hasil ini termasuk dalam kategori baik (B). Tetapi 

ada beberapa aktivitas siswa yang memperoleh skor kurang maksimal.Berikut ini 

penjelasan dari hasil observasi aktivitas siswa. 

Pada indikator pertama yaitukesiapan siswa menerima penjelasan 

memperoleh skor rata-rata 3,14 termasuk dalam kategori B dari hasil pengamatan 

guru sebelum pelajaran dimulai siswa sudah mempersiapkan peralatan belajar 

yang akan digunakan diatas meja artinya siswa sudah siap menerima pelajaran. 

Namun pada awal kegiatan pembelajaran masih ada beberapa siswa yang belum 

memperhatikan guru. 

Pada awal kegiatan pembelajaran guru melaksanakan apersepsi dengan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kemampuan siswa serta memotivasi siswa 

agar mengikuti pembelajarn dengan baik. Pada indikator menanggapi apersepsi 

guru, aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 2,87 hal ini disebabkan siswa 

menanggapi apersepsi dengan baik dan dengan hal- hal yang terkait dengan materi 
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pembelajaran, namun ada juga beberapa siswa yang menanggapi apersepsi dengan 

hal yang tidak terkait dengan materi. 

Untuk indikator memperhatikan pelajaran guru, mendapatkan skor rata-

rata 2,77 dengan kategori baik. Hasil pengamatan guru pada indikator ini 

masihada beberapa siswa yang memperhatikan penjelasan guru sambil bermain 

atau bergurau dengan temannya. Namun, sebagian besar siswa sudah 

memperhatikan guru, sehingga siswa mengerti apa yang sedang dijelaskan guru. 

Pada indikator menjawab dan mengajukan pertanyaan mendapatkan skor rata-rata 

2,65perolehan skor ini termasuk dalam perolehan yang paling rendah 

dibandingkan dengan indikator yang lain. Pada kegiatan tanya jawab ini masih 

banyak siswa yang belum berani mengajukan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan hanya bila diminta guru untuk menjawab. Beberapa siswa menjawab 

pertanyaan dari guru hanya sekedar menjawab dan terkadang tidak berkaitan 

dengan materi yang dipelajari. 

Indikator selanjutnya ketertarikan saat pembentukan kelompok. Indikator 

ini memperoleh skor rata-rata 2,97 dengan kategori baik. Pembentukan kelompok 

ditentukan oleh guru secara hiterogen untuk melaksanakan diskusi dan 

percobaan.Pada pertemuan pertama ada beberapa siswa yang tidak mau 

bergabung dengan kelompoknya.Pada pertemuan kedua siswa sudah tertib pada 

saat pembentukan kelompok diskusi. 

Untuk skor rata-rata indikator melaksanakan percobaan mendapatkan 2,80 

dengan kriteria baik. Siswa antusias untuk melaksanakan percobaan karena 

kegiatan ini jarang dilaksanakan oleh guru.Pada pelajaran sebelumnya siswa 
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terbiasa dengan metode ceramah dan jarang melakukan percobaan untuk mem- 

buktikan teori-teori tertentu, siswa sangat tertarik pada kegiatan percobaan 

ini.Namunpada awalnya siswa sedikit bingung dengan apa yang harus dilakukan, 

oleh karena itu guru perlu membimbing siswa dalam kegiatan percobaan. 

Pembimbingan dilakukan untuk seluruh siswa tidak hanya pada kelompok tertentu 

saja. Guru memberikan arahan tentang langkah-langkah percobaan yang harus 

dilakukan siswa. 

Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok memperoleh skor rata-rata 

2,77termasuk dalam kategori baik. Pada pelaksanaan diskusi kelompok sebagian 

siswa melaksanakan diskusi dengan baikdan mau bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya. Namun, ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam diskusi 

maupun saat malaksanakan percobaan, mereka hanya melihat teman yang lain 

bekerja dan tidak mau ikut bekerja, serta tidak mau memberi pendapat tentang hal 

yang didiskusikan. 

Hasil observasi pada indikator melaporkan hasil percobaan mendapatkan 

skor rata-rata 2,71yang termasuk dalam kategori baik. Pada saat melaporkan hasil 

percobaan pada pertemuan I siswa masih malu, takut dan saling tunjuk antar 

anggota untuk mewakili kelompoknya dalam melaporkan hasil percobaan.Pada 

pertemuan II siswa sudah mulai percaya diri, mereka melaporkan hasil diskusi 

dengan jelas, namun beberapa masih belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Hasil lain yang dapat dilihat adalah siswa dalam menanggapi hasil 

percobaan mendapat skor rata-rata 2,62 dengan kriteria baik. Sebagian siswamasih 

belum aktif dalam menanggapi hasil diskusi yang dilaporkan oleh kelompok yang 
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lain. Tetapi ada juga sudah berani menanggapi hasil kelompok lain dan 

memberikan tanggapan, namun dengan bertanya pada teman lain. 

Indikator yang terakhir adalah menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan oleh siswa. Indikator ini mendapatkan skor rata-rata 2,76 dengan 

kriteria baik. Dalam menyampaikan hasil diskusi sebagian sudah sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan. Namun ada beberapa yang masih belum tepat dan tidak 

sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I tentang hasil belajar IPA 

dengan pendekatan CTL pada materi sifat-sifat cahaya pada Kelas V SDN 

Kaarangawen 5 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Keterangan Skor 

1. Rata-rata Kelas 67,69 

2. Nilai tertinggi 85 

3. Nilai Terendah 50 

4. Siswa yang memenuhi KKM 18 

5. Siswa yang belum memenuhi KKM 8 

6. Persentase ketuntasan belajar klasikal 69,30% 

 

Berdasarkan tabel diatasdapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

klasikal kelas pada siklus I dengan menggunakan model CTL adalah 

67,69. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat nilai tertinggi 85 

dan nilai terendah 50. Sedangkan siswa yang mengalami tuntas belajar 

sebanyak 18 siswa dan 8 siswa belum tuntas belajar dengan KKM 
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yang ditetapkan sebesar 65.Sehingga persentase ketuntasan belajar 

klasikalnya adalah 69,30%. 

Data hasil perolehan nilai dari hasil soal evaluasi siswa Kelas 

V SDN Karangawen 5  pada siklus I bila dibandingkan dengan data 

awal sebelum melaksanakan penelitian  dapat digambarkan dalam 

diagram sebagai berikut: 

Persentase Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1Perbandingan Hasil Belajar Siswa  

Data Awal dengan Siklus I 

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa pada data awal 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 42% dan yang belum tuntas sebanyak 58% 

siswa. Sedangkan, pada siklus I terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa, hasil 

belajar klasikal siswa pada siklus I meningkat menjadi 69,3% dan siswa yang 

belum tuntas belajar sebanyak 30,7%. Akan tetapi ketuntasan tersebut belum 
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mencapai target yang diinginkan yang tercantum dalam indikator keberhasilan 

yaitu sekurang-kurangnya 80% dari ketuntasan belajar klasikal. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini melanjutkan penelitian ke siklus I. 

4.1.1.2 Refleksi 

Refleksi tindakan pada silkus I difokuskan pada masalah yang muncul 

selama tindakan. Adapun permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Peran guru masih kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran membimbing 

siswa dalam pelaksanaan diskusi, pengelolaan waktu yang kurang tepat, serta 

kurangnya pemberian motivasi belajar pada siswa. 

2) Dalam mendengarkan penjelasan guru masih ada yang asyik bermain dengan 

temannya dan tidak memperhatikan penjelasan guru. 

3) Siswa kurang aktif dalam kegiatan bertanya, mereka masih malu dan takut. 

4) Siswa kurang aktif dalam kelompok karena masih ada yang tidak mau bekerja 

dan berdiskusi dalam kelompok. 

5) Hasil belajar siswa belum mencapai target yang diinginkan yaitu ketuntasan 

belajar baru mencapai 69,3% 

4.1.1.3 Revisi 

Adapun perbaikan untuk siklus berikutnya adalah berdasarkan kesepakatan 

dengan tim kolaborasi berupa: 

1) Memaksimalkan peran guru dalam kegiatan pembelajaran, membimbing siswa 

dalam pelaksanaan diskusi, guru harus lebih tepat lagi dalam mengelola waktu 

agar tidak kekurangan waktu ataupun banyak waktu yang tersisa. 
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2) Memberikan pembelajaran yang menarik serta lebih mengaitkan lagi dengan 

dunia nyata supaya siswa lebih tertarik dan kegiatan belajar mengajar lebih 

bermakna, serta perhatian siswa akan lebih fokus pada kegiatan pembelajaran. 

3) Memotivasi siswa agar tidak malu dan takut salah dalam mengeluarkan 

pendapat dan bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum mereka 

mengerti. 

4) Mengaktifkan siswa dalam kegiatan kelompok, dengan membimbing siswa 

agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, serta mau mengeluarkan 

pendapat dalam kelompok. 

5) Memotivasi siswa agar lebih rajin belajar sehingga hasil belajar sesuai dengan 

tujuan dan mencapai hasil yang diinginkan. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II pada pembelajaran IPA 

mengguanakan model CTL meliputihasil observasi proses pembelajarandan 

refleksi yang akan dijabarkan sebagai berikut ini: 

4.1.2.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Hasil observasi proses pembelajaran IPA menggunakan model CTL 

meliputi observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

1) Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru siklus II dalam pembelajaran IPA 

menggunakan nodel CTLterdapat 10 indikator yang diamati. Hasil pengamatan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No. Indikator 
Tingkat kemapuan Skor 

Rata-rata 

Siklus II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 
Keterampilan menyiapkan 

pra pembelajaran 3 3 3 

2 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
3 3 3 

3 Menyampaikan materi 4 4 4 

4 Membimbing siswa dalam 

diskusi/ kerja kelompok 
3 4 3,5 

5 Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 
4 3 3,5 

6 
Membimbing siswa dalam 

dalam melaporkan hasil 

percobaan 

3 3 3 

7 Membimbing pelaksanaan 

tanya jawab 

3 4 3,5 

8 Memberi motivasi dan 

penguatan 
4 4 4 

9 

Mengelola waktu secara 

tepat 3 4 3,5 

10 Menutup pelajaran 3 3 3 

Jumlah Skor 33 35 34 

Kategori Baik 

 

          Keterangan kriteria penilaian 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang       (D) 
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Perbandingan Persentase Keterampilan Guru

 

Diagram 4.2 Perbandingan Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

Dengan melihat refleksi pada siklus I maka diperoleh hasil observasi 

keterampilan guru pada siklus II diperoleh skor rata-rata 34 dengan kategori baik 

sekali.Hasil penelitian keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui CTL 

pada siswa kelas V SDN Karangawen 5 Demak untuk siklus II ini meningkat dari 

siklus I dengan skor rata-rata 28 meningkat menjadi 34 dan telah sesuai indikator 

keberhasilan. Berikut penjelasan hasil observasi guru pada siklus II: 

Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasai keterampilan guru dalam 

menyiapkan pembelajaran guru mendapat skor rata-rata 3 yang mengalami 

kenaikan dibandingkan pada siklus I. Sebelum menyampaikan pelajaran, guru 

terlebih dahulu mengecek kesiapan siswa, media serta mengkondisikan kelas 

dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. 
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Keterampilan guru dalam aspek menyampaikan tujuan pembelajaran 

mendapatkan skor rata-rata 3. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai guru 

terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan RPP, 

sehingga siswa dapat memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

kegiatan belajar mengajar lebih efektif. 

Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran mendapatkan skor rata-

rata 4. Guru menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami, selain itu 

materi juga dikaitkan dengan dunia nyata serta mengaitkan pengetahuan yang 

diterima siswa dengan lingkungan nyata disekitar siswa, sehingga siswa benar-

benar memahami apa yang disampaikan guru. Penyampaian materi juga telah 

sesuai dengan pembelajaran yang telah tertera dalam RPP. 

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi serta melakukan 

percobaan mendapatkan skor rata-rata 3,5. Pada kegiatan membimbing diskusi 

dan percoba- an guru telah membimbing semua kelompok secara bergantian serta 

membimbing percobaan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah percobaan 

serta memberikan arahan yang jelas, sehingga kegiatan diskusi dan percobaan 

yang dilaksanakan siswa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan lembar kerja. 

Dari data tabel diatas guru dalam membimbing siswa melaporkan hasil 

percobaan guru mendapatkan skor rata-rata 3. Guru membimbing siswa dengan 

baik, setiap kelompok mengajukan perwakilannya untuk melaporkan hasil 

percobaan dan kelompok lain menanggapi jawaban kelompok yang sedang 

melaporkan hasil percobaannya. 
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Dalam pelaksanaan tanya jawab guru mendapatkan skor rata-rata 3,5. 

Pada kegiatan tanya sudah terjadi interaksi antara guru dan siswa. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menanggapi 

pertanyaan dari temannya. Dalam kegiatan belajar mengajar selain memberi 

kesempatan siswauntuk bertanya kepada guru juga memberikan motivasi dan 

penguatan kepada siswa agar lebih bersemangat.Keterampilan guru memberi 

motivasi dan penguatan pada siswa mendapatkan skor rata-rata 4. 

Pada siklus I guru belum dapat mengelola waktu dengan baik. Dari hasil 

refleksi siklus I guru perlu memperbaiki pengelolaan waktu  yangmasih kurang 

dan pada siklus II keterampilan guru dalam mengelola waktu mendapatkan skor 

rata-rata 3,5. Guru dapat mengelola waktu dengan tepat dan tujuan pembelajaran 

siswa tercapai. Pada kegiatan menutup pelajaran, guru menyimpulkan 

pelajaran.Melaksanakan evaluasi dan penilaian, selain itu guru juga melaksanakan 

refleksi bersama siswa untuk mengingat kembali materi serta kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.Pada keterampilan menutup pelajaran, guru 

mendapat skor rata-rata 3. 

2) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran 

IPA dengan model CTL aktivitas siswa pada siklus II yang terdiri dari 26 siswa 

dan 10 indikator yang diamati diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator yang dinilai 

Tingkat kemapuan Skor 

Rata- 

rata 

Siklus I 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Siap menerima pelajaran 3,42 3,5 3,46 

2 Menangggapi apersepsi 3,23 3,23 3,23 

3 

Memperhatikan penjelasan 

guru 3,04 3,08 3,06 

4 
Menjawab pertanyaan dan 

mengajukan pertanyaan 
2,80 3,30 

3,05 

5 
Tertib saat pembentukan 

kelompok 3,77 
3,77 

3,77 

6 
Aktif dalam diskusi 

kelompok 
2,88 3,19 

3,04 

7 Melaksanakan percobaan 3,00 3,40 3,2 

8 Melaporkan hasil percobaan 2,77 3,12 2,95 

9 Menangggapi hasil percobaan 2,69 3,08 2,89 

10 Menyimpulkan hasil diskusi 3,12 3,12 3,12 

Jumlah Skor 30,72 32,79 31,76 

Kriteria penilaian Baik 

 

          Keterangan criteria penilaian 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang       (D) 
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Perbandingan Persentase Aktivitas Siswa 

 

Diagram 4.3 Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II yang tertera pada 

tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPA melalui model CTL 

diperoleh skor rata-rata 31,76 yang termasuk dalam kriteria baik (B) dan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I yang hanya memperoleh 

skor28,10. Berikut ini penjelasan hassil observasi aktivitas siswa. 

Pada indikator kesiapan siswa menerima penjelasan memperoleh skor rata-

rata 3,46 yang termasuk dalam kriteria B yang berarti siswa secara keseluruhan 

telah siap mengikuti pelajaran, sehingga siswa fokus pada materi yang akan 

disampaikan oleh guru. 

Menanggapi apersepsi yang disampaikan guru pada kegiatan awal siswa 

memperoleh skor rata-rata 3,23 termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan 

siswa telah menanggapi apersepsi guru dengan baik dan terkait dengan materi. 
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Untuk indikator memperhatikan penjelasan guru mendapatkan skor rata-

rata 3,06. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama dan 

memberikan tanggapan atas penjelasan guru melalui kegiatan tanya jawab pada 

kegiatan tanya jawab antara guru dengan siswa maupun interaksi antar siswa 

mendapatkan skor 3,05. Pada siklus II ini banyak siswa yang berani mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari guru tanpa harus diminta oleh guru. 

Dalam kegiatan tanya jawab ini terlihat saat siswa lain menanggapi pertanyaan 

dari temannya. 

Pada saat pembentukan kelompok dari temannya indicator ini 

mendapatkan skor rata-rata 3,77. Siswa sudah dapat membentuk kelompoknya 

sendiri dan mau berdiskusi dan bekerjasama dengan kelompoknya. Untuk 

indikator aktif dalam diskusi kelompok mendapatkan skor rata-rata 2,98, hasil ini 

termasuk hasil terendah dalam observasi pengamatan siswa. Masih ada beberapa 

siswa yang hanya bermain dan tidak mau melaksanakan diskusi dengan 

kelompoknya. 

Untuk indikator melaksanakan percobaan mendapatkan skor rata-rata 3,04 

dengan kategori baik. Dalam pelaksanaan percobaan siswa sudah tertib dan sesuai 

dengan bimbingan guru serta sesuai dengan langkah-langkah percobaan yang 

harus dilakukan. 

Hasil observasi pada indikator melaporkan hasil percobaan mendapatkan 

skor rata-rata 3,2. Siswa sudah berani dan tidak malu lagi dalam melaporkan hasil 

percobaan kelompoknya.Siswa melaporkan hasil percobaan dengan jelas dan 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil lain yang dapat dilihat adalah saat 
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siswa menanggapi hasil percobaan yang mendapat skor rata-rata 2,95, siswa sudah 

aktif dalam menanggapi hasil percobaan kelompok lain dan berinteraksi dengan 

mengajukan pertanyaan maupun membantu kelompok lain dalam menjawab 

pertanyaan. 

Indikator yang terlahir adalah menyimpulkan hasil diskusi mendapatkan 

skor rata-rata 3,12. Hasil diskusi yang disampaikan sudah sesuai dengan kegiatan 

yang dilakukan melalui bimbingan dari guru, selain itu guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data haasil belajar siswa pada siklus II tentang hasil belajar 

IPA dengan model CTL pada materi sifat- sifat cahaya diperoleh data sebagai 

berikut: 

Table 4.6 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No  Keterangan Skor 

1. Rata-rata Kelas 74,04 

2. Nilai tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 55 

4. Siswa yang memenuhi KKM 22 

5. Siswa yang belum memenuhi KKM 4 

6. Persentase ketuntasan belajar klasikal 84,62% 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan terdapat nilai tertinggi yaitu 95 dan 

nilai terendah 55.Siswa yang mengalami tuntas belajar sebanyak 22 siswa, 

sedangkan 4 siswa belum tuntas belajar karena belum memenuhi KKM yang 

ditetapkan yaitu sebesar 65. 
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Data hasil perolehan nilai dari hasil soal evaluasi siswa pada siklus I dapat 

digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilaksanakan siklus II hasil belajar siswa meningkat, hal 

ini ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa sebanyak 84,6%, 

sedangkan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 15,4%. Dari 

diagram diatas dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa telah 

mencapai target yang diinginkan yang tercantum dalam indicator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 80% dari ketuntasan belajar 

klasikal siswa. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa siklus II 

dinyatakan sudah berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini tidak 

dilanjutkan pada penelitian III. 

4.1.2.2 Refleksi  

1. Pelaksanaan pembelajaran IPA melalui model CTL sudah terlaksana dengan 

baik. 



81 

 

 

 

2. Keterampilan guru dalam mengajar meningkat dengan perolehan skor 34 yang 

termaasuk dalamkategori sangat baik. 

3. Aktivitas siswa meningkat dengan perolehan skor 31,76 yang termasuk dalam 

kategori baik. 

4. Hasil belajar siswa meningkat dengan ketuntasan klasikal 84,62%. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar siswa serta refleksi 

setiap siklus pada kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan Model CTL 

sebagai berikut : 

4.2.1.1  Hasil Observasi Keterampilan Guru 

 Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, bila guru 

memiliki keterampilan atau kompetensi yang tinggi maka tujuan pembelajaran akan 

tercapai salah satunya aktivitas belajar siswa akan meningkat, selainitu juga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 Pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses, mengatur, dan 

mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar anak didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong anak melakukan proses belajar (Sudjana dalam 

Djamarah, 2010). Seorang guru harus memiliki keterampilan untuk mendorong 

dan menumbuhkan minat belajar anak melalui model, strategi pembelajaran yang 

ada.Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran adalah model pembelajaran CTL khususnya pada mata pelajaran 

IPA yang berisi tentang lingkungan disekitar anak. Melalui CTL guru dapat 
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membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan baru ketikaia 

belajar. 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPA 

dengan model CTL menunjukkan bahwa skor rata-rata pada siklus I sebesar 28 

dengan kriteria baik (B). Sedangkan pada siklus II skor rata-rata sebesar 34 dengan 

kriteria baik sekali (A). 

 Dalam penelitian ini peneliti memilih 10 indikator keterampilan guru yang 

dijadikan acuan untuk mengukur keterampilan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar, penilaian dilakukan oleh teman sejawat peneliti. Berdasarkan hasil 

observasi keterampilan guru dalam menyiapkan pra pembelajaran mengalami 

peningkatan yaitu pada siklus I mendapat skor rata-rata 2,5 dan pada siklus II 

mendapat skor 3. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran guru terlebih 

dahulu mengecek kesiapan siswa, mengecek media yang akan digunakan dan 

mengkodisikan siswa agar siap dan memusatkan perhatian pada kegiatan 

pembelajaran. Hal ini senada dengan Usman (1995) bahwa keterampilan 

menyiapkan pembelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akan dipelajari. 

 Menurut Roestiyah (dalam Djamarah, 2010:42) tujuan pengajaran adalah 

deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) murid-murid yang kita 

harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan. Suatu 

tujuan pengajaran mengatakan suatu hasil yang kita harapkan dari pengajaran itu 

dan bukan sekedar suatu proses dari pengajaran itu sendiri. Berdasarkan observasi 
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keterampilan guru menyampaikan tujuan mendapat skor 3 pada siklus I dan II. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 

dengan jelas sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berhasil sesuai dengan 

tujuan yang dirumuskan. 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam menyampaikan materi 

mengalami peningkatan dari siklus I yang hanya mendapat skor 3 ke siklus II naik 

menjadi 4. Dalam menyampaikan materti pembelajaran guru menyampaikan materi 

dengan jelas, mudah dipahami siswa dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.Selain 

itu dalam menyampaikan materi guru mengkaitkan dengan dunia nyata serta 

pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru membantu siswa untuk 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Hal 

ini senada dengan pendapat Nurhadi (dalam Sugianto, 2010) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong 

guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang 

dimilkinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. 

Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha-usaha siswa 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. 

 Keterampilan guru membimbing siswa dalam diskusi pada siklus I dan II 

memperoleh skor 3,5. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

sehingga siswa tertib saat pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok 

dilakukan secara heterogen baik dari aspek biologis, intelektual, maupun psikologis 

yang ditentukan oleh guru. Hal ini senada dengan pendapat Djamarah (2010:208) 
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yang menyatakan bahwa berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa 

berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa dikelas, terutama berhubungan  

denganmasalah bagaimana pola pengelompokkan siswa guna menciptakan 

lingkungan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar yang penuh 

kersenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang lama 

 Rusman (2011:89) menjelaskan keterampilan yang harus dikuasai guru 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah memusatkan perhatian siswa, 

memperjelas masalah menganalisis pandangan siswa, mengontribusi siswa, 

memberikan kesempatan partisipasi, dan menutup diskusi.Berdasarkan hasil 

observasi kerterampilan guru membimbing siswa dalam melakukan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan mengalami peningkatan. Pada siklus I guru 

memperoleh skor rata-rata 3 dan pada siklus II memperoleh skor 3,5. Dalam 

membimbing percobaan guru melaksanakan dengan baik dan jelas serta sesuai 

dengan langkah-langkah percobaan. Selain itu guru juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan hasil percobaan kelompoknya serta kelompok 

lain untuk menganggapi hasil percobaan kelompok tersebut. 

 Keterampilan guru dalam membimbing pelaksanaan tanya jawab meningkat 

meningkat. Berdasrkan hasil observasi pada siklus I guru memperoleh skor rata-rata 

2,5 sedangkan pada siklus II memperoleh skor rata-rata sebesar 3,5. Bertanya 

adalah bagian inti belajar dan menemukan pengatahuan.Dengan adanya 

keingintahuanlah pengetahuan selalu dapat berkembang (Sugiyanto, 

2010:18).Dalam kegiatan pembealajaran guru dapat membimbing kegiatan tanya 

jawab dengan baik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 
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menyampaikan pendapatnya sehingga mendorong siswa untuk dapat menemukan 

dan menyimpulkan sesatu. Kegiatan bertanya menjadi salah satu komponen penting 

dalam CTL karena dengan bertnya dapat memotivasi siswa untuk belajar dan 

merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu. 

 Hasil observasi pada siklus I dan siklus II keterampilan guru dalam 

memberikan motivasi dan penguatan mengalami peningkatan dari skor rata-rata 2,5 

menjadi 4. Dalam kegiatan pembelajaran guru sering memberikan motivasi dan 

penguatan pada siswa baik secara verbal maupun non verbal dalam bentuk gerakan 

tubuh misalnya mengangkat jari jempol, guru member hadiah pada kelompok 

terbaik, dll. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat digunakan guru anatara lain: 

member angka, hadiah, pujian, gerkan tubuah, memberi tugas, memberi ulangan, 

mengetahui hasil, hukuman (Djamarah, 2010:149-157). Motivasi sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran karena motivasi dapat mendorong siswa  agar lebih 

bersemangat dalam belajar sehingga kegiatan belajar mengajar mencapai tujuan 

yang diharapkan hal ini senada dengan Djamarah (2010:147-148) proses belajar 

mengajar adalah suatu proses yang sengaja diciptakan untuk kepentingan anak 

didik. Agar anak didik senang dan bergairah belajar, guru berusaha menyediakan 

lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi yang ada 

dan motivasi belajar anak didik merupakan faktor utama yang menentukan 

keberhasilan belajar anak didik. 

 Keterampilan guru menutup pelajaran pada siklus I mendapat skor ratar-

rata 3 sedangkan pada siklus II mendapatkan skor rata-rata 3.Dari data hasil 

observasi diatas dapat dilihat bahwa keterampilan menutup pelajaran mengalami 
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peningkatan.Pada akhir kegiatan pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang dipelajari, memberikan tindak lanjut melakukan refleksi, melaksanakan 

evaluasi dan penilaian nyata pada siswa. Penilaian dilakukan untuk mengetahui 

pengalam belajar siswa yang  tidak hanya ditentukan oleh aspek intelektual saja, 

tetapi juga perkembangan seluruh aspek siwa (keterampilan sikap) dari awal 

kegiatan pembelajaran hingga akhir kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pembelajaran dengan model CTL yang diungkapkan oleh Sanjaya (dalam 

Sugiyanto 2010:19-20)  salah satu komponen CTL adalah kegiatan refleksi dan 

penilaian nyata.  

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajarinya 

dengan mengurutkandan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa 

pembelajaran yang telah dilaluinya untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai 

baik yang bernilai  positif atau tidak bernilai (negatif). Sedangkan penilaian nyata 

(outentik) adalah poroses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi 

tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini berguna untuk 

mengetahui pengalaman belajar siswa apakah mempunyai pengaruh positif 

terhadap perkembangan siswa baik intelektual, mental, maupun psikomotorik 

yang menekankan pada proses belajar daripada sekedar hasil belajar.   

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berikut adalah pembahasan hasil observasi terhadap aktivitas siswa 

berdasarkan hasil observasi dan refleksi dalam pembelajaran menggunakan model 

CTL pada siklus I dan siklus II. Hasil aktivitas belajar siswa untuk siklus I 

mendapatkan skor rata-rata aktivitas siswa 28,10 dengan kriteria baik, sedangkan 
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pada siklus II diperoleh rata-rata aktivitas siswa 31,76dengan kriteria baik. Hal ini 

dapatdilihatbahwaterdapat kenaikan aktivitas belajar siswa dari siklus I sampai 

siklus II.Menurut Rousseu menjelaskan bahwa segala pengetahuan harus 

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, 

dan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani 

maupun teknis. Tanpa ada aktivitas, proses belajar mengajar tidak mungkin 

berlangsung baik Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan serangkaian 

kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, mendengarkan 

penjelasan guru, mencatat hal-hal yang dianggap penting, berdiskusi, keberanian 

untuk bertanya, keberanian mengajukan pendapat, kritik dan saran. (Sardiman, 

2011:96-970).Djamarah(2010:10) menyatakanbelajar adalah proses perubahan 

perilaku yang menyangkut berkat pengalaman dan latihan yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Perubahan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran merupakan salah satu unsur dalam belajar. Guru memberikan 

stimulus kepada siswa melalui kegiatan pengamatan yang dapat merangsang 

penginderaan peserta didik.   

Apabila terjadi interaksi antara stimulus dengan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap siswa maka akan terjadi perubahan perilaku siswa baik pengetahuan, keterampilan 

maupun Aktivitas siswa (Anni, 2010). Bila dalam kegiatan belajar mengajar siswa aktif 

dalam menemukan pengetahuan yang disampaikan guru maka bukan tidak mungkin 

tujuan belajar mengajar akan tercapai, hasil belajar siswa pun akan meningkat. 

Pada siklus I dari hasil refleksi aktivitas siwa belum maksimal, dalam 

kegiatan tanya jawab siswa masih malu bertanya dan takut menjawab, saatguru 

sedang menyampaikan materi pada siklus I masih ada siswa yang asyik bermain 
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dengan temannya dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Siswa masih kurang 

aktif dalam diskusi kelompok dan saat melaksanakan percobaaan masih banyak 

yang belum mengerti karena dalam pembelajaran sebelumnya jarang 

melaksanakan diskusi dan percobaan. 

 Pada siklus II dari hasil yang diperoleh siswa sudah mulai aktif dan 

terbiasa dengan pembelajaran dengan model CTL, siswa aktif dalam kegiatan 

tanya jawab, diskusi dan percobaan, saat guru menyampaikan materi siswa 

memperhatikan penjelasan guru serta dari hasil angket siswa merasa senang dan 

mudah memahami materi yang disampaikan guru dengan model CTL pada mata 

pelajaran IPA karena dalam menyampaikan materi guru mengkaitkannya dengan 

lingkungan nyata disekitar anak. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini mengalami peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sesuia dengan penelitian yang dilakukan Mustakimpada tahun 2010 

dan Uzwardani pada tahun 2011, dimana terjadi peningkatan aktivitas siswa pada 

setiap siklusnya. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena, itu apabila siswa 

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.Dalam pembelajaran, perubahan 

perilaku harus dicapai oleh siswasetelah melaksanakan kegiatan belajar yang 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Gerlach dan Elydalam Anni, 2007: 5-6). 
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Belajar adalah perubahan sikap siswa dari tidak aktif menjadi aktif bukan 

tidak mungkin akan meningkatkan hasil belajar siswa karena hasil belajar 

siswatercermin dalam perubahan perilaku baik yang menyangkut pengetahuan, 

ketrampilan maupun sikap yang dimilki oleh siswa tersebut. Hasil belajar siswa 

pada siklus I belum mencapai target yaitu 80% siswa tuntas belajarkarena hanya 

mencapai angka 69,30% hasil ini dipengaruhi oleh keterampilan guru dan 

aktivitas siswa pada siklus I yang belum maksimal. Sedangkan pada siklus II 

terjadi peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran CTL pada mata pelajaran IPA sehingga hasil belajar siswa 

meningkat.Hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model CTL pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. 

Pada siklus I ketuntasan belajar mencapai 69,30%, sedangkan pada siklus II telah 

mencapai target yaitu 84,62%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wicaksono dan Mustakim pada tahun 2010 terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa. Berdasarkan paparan hasil belajar peneltian yang dilakukan 

oleh Mustakim dibandingkan penelitian ini dapat dilihat bahwa penelitian pada 

siswa kelas SDN Karangawen 5 lebih baik karena pada penelitian Mustakim 

untuk mencapai indikator keberhasilan melalui tiga siklus penelitian, sedangkan 

pada penelitian ini hanya malalui dua siklus. Namun, penelitian yang dilakukan 

oleh Wicaksono lebih baik dibandingkan dengan penelitian ini. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam peneiltian yang telah dilakukan telah jelas bahwa terjadi 

peningkatan baik keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil belajar siswa 
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dalam pembelajaran.Dengan menggunakan model CTL dalam kegiatan 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru. 

Guru menjadi terampil dalam menyiapkan pra pembelajaran, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, menyampaikan materi, membimbing siswa dalam 

diskusi/kerja kelompok, membimbing siswa dalam melakukan percobaan, 

membimbing siswa dalam melaporkan hasil percobaan, membimbing pelaksanaan 

tanya jawab, memberi motivasi dan penguatan, mengelola waktu secara tepat, dan 

menutup pelajaran. Dengan peningkatan keterampilan guru menjadikan suasana 

belajar lebih kondusifsehingga dapat menciptakan pengalaman belajar siswa yang 

bermakna dan menyenangkan. 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model CTL dapat meningkatkan 

aktivitas siswa diantaranya siswa tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran, 

melaksanakan diskusi dan percobaan, meringkas dan menyimpulkan materi, aktif 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru maupun 

oleh temannya. Dengan demikian terjadi interaksi antara siswa dengan guru 

maupun antara siswa dengan siswa. 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan melalui penerapan CTL. 

Siswa ikut aktif dalam pembelajaran sehingga apa yang diajarkan ke siswa 

melalui pengamatan dan percobaan kebih tertanam pada siswa. Konsep-konsep 

yang tertanam dengan baik pada diri siswa tidak akan mudah dilupakan oleh 

siswa, sehingga saat melaksanakan evaluasi siswa mengalami hambatan yang 

berampak pada hasil belajar siswa yang bagus pula. Hal ini dibuktikan dengan 
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nilai hasil belajar siswa maupun ketuntasan klasikal yang meningkat pada tiap 

siklusnya. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model CTL pada 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Karangawen 5 Demakdapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa sehingga 

mampu memberikan kontribusi positif bagi guru, sekolah maupun dalam dunia 

pendidikan.Melalui penelituan ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat mendorong guru dan peneliti lain 

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran CTL pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SDN Karangawen 5 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPA dengan menggunakan model CTL dapat meningkatkan 

keterampilan guru yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada hasil 

observasi siklus I sebesar 28 dengan kategori dengan kategori baik, pada siklus 

II sebesar 34 dengan kategori baik sekali. Oleh karena itu, model CTL dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan keterampilan guru. 

2. Pembelajaran IPA dengan menggunakan model CTL dapat meningkatkan 

aktivitas siswa yang ditunjukkan adanya peningkatan pada hasil observasi pada 

siklus I Sebesar 28,10 dengan kategori baik, pada siklus II sebesar 31,76 

dengan kategori baik. Jadi pembelajaran IPA melalui model CTL efektif untuk 

meningkatkan aktivitas siswa. 

3. Pembelajaran IPA dengan model CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase ketuntasan belajar 

yaitu pada siklus I sebesar 69,30%, sedangkan pada siklus II telah mencapai 
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target yaitu 84,62% dengan target ketuntasan belajar sebesar 80%. Oleh karena 

itu, model CTL efektif untuk meningkatakan hasil belajar siswa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V 

SDN Karangawen 5 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, peneliti 

dapatmemberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat menerapkan model CTL dalam pembelajaran IPA agar 

pembelajaran yangdilakukan dapatberhasil sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan 

2. Guru dapat menerapkan model pembelajaran CTL untuk dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa sesuai dengan harapan guru. 

3. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaiknya guru melakukan 

refleksi tentang kelemahan dalam pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

segera dicari pemecahan masalahnya demi tercapainya tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

4. Untuk sekolah sebaiknya menyediakan media dan alat peraga yang dapat 

dimanfaatkan siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran serta memberikan 

kesempatan bagi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan mutu lulusan dan perbaikan dalam pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 Demak 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat / 

Instrumen 

Pengumpul 

Data 

A. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model  CTL 

1. Menyiapkan pra 

pembelajaran 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

3. Menyampaikan 

materi 

4. Membimbing 

siswa dalam 

diskusi kelompok 

5. Membimbing 

siswa dalam 

melakukan 

percobaan  

6. Membimbing 

siswamelaporkan 

hasil percobaan  

7. Membimbing 

pelaksanaan 

Tanya jawab  

8. Memberi 

motivasi dan 

penguatan  

 Guru  

 Foto 

 

- Lembar 

observasi 

- Alat 

dokumentasi 

(kamera) 
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9. Mengelola waktu 

secara tepat 

10. Menutup 

pelajaran  

B. Aktivitas Siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model CTL 

1. Kesiapan dalam 

menerima 

pelajaran 

2. Menanggapi 

apersepsi 

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

4. Siswa aktif 

bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan  

5. Siswa tertib saat 

pembentukan 

kelompok 

6. Aktif dalam 

diskusi kelompok 

7. Melaksanakan 

percobaan  

8. Melaporkan hasil 

percobaan  

9. Menanggapi hasil 

diskusi 

10. Menyimpulkan 

hasil diskusi 

 Siswa  

 Foto 

 

- Lembar 

observasi 

- Alat 

Dokumentasi 

(kamera) 

3. Hasil belajar 

IPA melalui 

a. Siswa dapat 

memahami 

 Siswa - Tes Tertulis 
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model CTL materi tentang 

sifat-sifat cahaya 

dengan baik. 

b. Siswa dapat 

menyebutkan 

sifat-sifat cahaya 

c. Siswa dapat 

memahami 

bahwa benda 

terlihat oleh mata 

karena benda 

memantulkan 

cahaya 

d. Kelancaran 

dalam melakukan 

eksperimen 

e. Hasil belajar 

meningkat diatas 

KKM 
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Lampiran 2  

 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 

DemakSiklus.....Pertemuan..... 

Nama Guru : 

Nama SD :  

Kelas/ Semester :  

Hari/Tanggal :  

Materi  : 

Petunjuk :  Berilah skor pada butir-butir observasi keterampilan guru 

dengan cara memberi tanda check (√) pada kolom 

tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

No Indikator  
Tingkat Kemampuan 

Skor 
1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran      

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran      

3 Menyampaikan materi      

4 
Membimbing siswa dalam diskusi/ 

kerja kelompok 

     

5 
Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 

     

6 
Membimbing siswa dalam 

melaporkan hasil percobaan 

     

7 
Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab 

     

8 Memberi motivasi dan pemguatan      

9 Mengelola waktu secara tepat      

10 Menutup pelajaran      

Jumlah Skor  

Kriteria Penilaian  
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

Karangawen, 

Observer 

 

 

 

............................................ 
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Lampiran 3 

 

INDIKATOR OBSERVASI KETERAMPILAN  GURU 

Kategori 

Penga

matan 

Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Baik Sekali (4) 

1. Menyiapkan 

pra 

pembelajaran  

Tidak 

mengecek 

kesiapan siswa 

Mengecek 

kesiapan siswa 

Mengecek 

kesiapan siswa 

dan media 

Mengecek 

kesiapan siswa 

media dan ruang  

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

Tidak 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

Menyampaikan 

tujuan tapi 

tidak sesuai 

Menyampaikan 

tujuan sesuai 

dengan RPP 

Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

dengan jelas 

3. Menyampaikan 

materi 

Tidak 

menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

Menyampaikan 

materi tidak 

sesuai tujuan 

Menyampaikan 

materi dengan 

baik 

Menyampaikan 

materi dengan 

baik dan sesuai 

tujuan 

4. Membimbing 

siswa dalam 

diskusi / kerja 

kelompok 

Tidak 

membimbing 

siswa dalam 

diskusi 

Hanya 

membimbing 

1-2 kelompok 

tertentu 

Hanya 

membimbing 3 

kelompok 

tertentu 

Membimbing 

semua kelompok 

secara bergantian 

5. Membimbing 

siswa dalam 

melakukan 

percobaan 

Tidak 

membimbing 

siswa dalam 

melakukan 

percobaan 

Hanya 

membimbing 1 

kali  

Membimbing 

dengan baik 

Membimbing 

percobaan 

dengan baik 

sesuai dengan 

langkah-langkah 

percobaan 

6. Membimbing 

siswa dalam 

melaporkan  

hasil 

percobaan 

Tidak 

membimbing 

siswa 

Kurang 

membimbing 

Membimbing 

dengan baik 

Membimbing 

dengan sangat 

baik 
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7. Membimbing 

pelaksanaan 

tanya jawab  

Tidak 

membimbing 

tanya jawab  

Hanya 

menunjuk 

siswa untuk 

menjawab 

Menunjuk dan 

mengamati 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan 

Menunjuk, 

mengamati, dan 

memberi 

kesempatan 

siswa untuk 

bertanya 

8. Memberi 

motivasi dan 

penguatan 

Tidak 

memberi 

motivasi pada 

siswa 

Memberi 

motivasi dan 

penguatan 

hanya 1 x 

Memberi 

motivasi dan 

penguatan 

sebanyak 2 x 

Memberi 

motivasi dan 

penguatan lebih 

dari 2 x 

9. Mengelola 

waktu secara 

efisien 

Tidak dapat 

mengelola 

waktu 

Kekurangan 

waktu dalam 

pembelajaran 

Mempunyai 

sisa waktu 

dalam 

melaksanakan 

pembelajaran 

tapi tujuan 

tercapai 

Dapat mengelola 

waktu dengan 

tepat dan tujuan 

pembelajaran 

tercapai 

10. Menutup 

pelajaran 

Tidak 

menyimpulkan 

pelajaran dan 

tidak 

melaksankaan 

evaluasi 

Tidak 

menyimpulkan 

tapi 

melaksanakan 

evaluasi 

Menyimpulkan 

pelajaran dan 

melaksanakan 

evaluasi tanpa 

ada penilaian 

Menyimpulkan 

pelajaran, 

melaksankaan 

evaluasi dan 

melaksanakan 

penilaian serta 

refleksi. 
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LAMPIRAN 4 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 Demak 

Siklus I Pertemuan I 

Nama Guru : Rian Setianingrum 

Nama SD : SDN Karangawen 5 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Materi  : Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2012 

Petunjuk : Berilah skor pada butir-butir observasi keterampilan 

gurudengan cara memberi tanda check (√) pada kolom 

tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

No Indikator  
Tingkat Kemampuan 

Skor 
1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran  √   2 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

3 Menyampaikan materi   √  3 

4 
Membimbing siswa dalam diskusi/ 

kerja kelompok 

  √  3 

5 
Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 

  √  3 

6 
Membimbing siswa dalam 

melaporkan hasil percobaan 

 √   2 

7 
Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab 

 √   2 

8 Memberi motivasi dan pemguatan  √   2 

9 Mengelola waktu secara tepat  √   2 

10 Menutup pelajaran   √  3 

Jumlah Skor 25 

Kriteria Baik (B) 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

Karangawen, 22 Mei 2012 

Observer 

 

           

       Sri Supriyanti, S.Pd 

       NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 5 

HASILOBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 Demak 

Siklus I Pertemuan II 

Nama Guru : Rian Setianingrum 

Nama SD :  SDN Karangawen 5 

Kelas/ Semester :  V/ 2 

Materi  :  Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal :  Kamis, 24 Mei 2012 

Petunjuk :  Berilah skor pada butir-butir observasi keterampilan guru     

dengan cara memberi tanda check (√) pada kolom tingkat 

kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

 

No Indikator  
Tingkat Kemampuan 

Skor 
1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran   √  3 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

3 Menyampaikan materi   √  3 

4 
Membimbing siswa dalam diskusi/ 

kerja kelompok 

   √ 4 

5 
Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 

  √  3 

6 
Membimbing siswa dalam 

melaporkan hasil percobaan 

  √  3 

7 
Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab 

  √  3 

8 Memberi motivasi dan pemguatan   √  3 

9 Mengelola waktu secara tepat   √  3 

10 Menutup pelajaran   √  3 

Jumlah 25 

Kriteria Baik (B) 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

 

 

Karangawen,24 Mei 2012 

Observer 

 

 

Sri Supriyanti, S.Pd 

NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 6 

HASILOBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 Demak 

Siklus II Pertemuan I 

Nama Guru : Rian Setianingrum 

Nama SD : SDN Karangawen 5 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Materi  : Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal : Senin, 28 Mei 2012 

Petunjuk :  Berilah skor pada butir-butir observasi keterampilan guru     

dengan cara memberi tanda check (√) pada kolom tingkat 

kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

 

No Indikator  
Tingkat Kemampuan 

Skor 
1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran   √  3 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

3 Menyampaikan materi    √ 4 

4 
Membimbing siswa dalam diskusi/ 

kerja kelompok 

  √  3 

5 
Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 

   √ 4 

6 
Membimbing siswa dalam 

melaporkan hasil percobaan 

  √  3 

7 
Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab 

  √  3 

8 Memberi motivasi dan pemguatan    √ 4 

9 Mengelola waktu secara tepat   √  3 

10 Menutup pelajaran   √  3 

Jumlah 33 

Kriteria Baik sekali  (A) 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

 

 

Karangawen,28 Mei 2012 

Observer 

 

    

          

      Sri Supriyanti, S.Pd 

NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 7 

HASILOBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 Demak 

Siklus II Pertemuan II 

Nama Guru : Rian Setianingrum 

Nama SD :  SDN Karangawen 5 

Kelas/ Semester :  V/ 2 

Materi  :  Sifat-sifat Cahaya 

Hari/Tanggal :  Kamis, 31 Mei 2012 

Petunjuk :  Berilah skor pada butir-butir observasi keterampilan guru     

dengan cara memberi tanda check (√) pada kolom tingkat 

kemampuan yang sesuai dengan indikator pengamatan! 

 

No Indikator  
Tingkat Kemampuan 

Skor 
1 2 3 4 

1 Menyiapkan pra pembelajaran   √  3 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

3 Menyampaikan materi    √ 4 

4 
Membimbing siswa dalam diskusi/ 

kerja kelompok 

   √ 4 

5 
Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 

  √  3 

6 
Membimbing siswa dalam 

melaporkan hasil percobaan 

  √  3 

7 
Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab 

    4 

8 Memberi motivasi dan pemguatan    √ 4 

9 Mengelola waktu secara tepat    √ 4 

10 Menutup pelajaran   √  3 

Jumlah 35 

Kriteria Baik sekali  (A) 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

 

 

Karangawen, 31 Mei 2012 

Observer 

 

    

          

      Sri Supriyanti, S.Pd 

NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 8 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS V SDN KARANGAWEN 5 

 No No Induk Nama Siswa Kode 

1 1088 Ahmad Rafi Rifaldi S-1 

2 1089 Alfa Ruqi S-2 

3 1093 Bulan Jagad Utami  S-3 

4 1094 Budi Yulianto S-4 

5 1098 Eka Ratna Sari S-5 

6 1110 Muhamad Arif S-6 

7 1111 Muhamad Abdul Munif S-7 

8 1112 Muhamad Fuad Mujiz S-8 

9 1114 Muhamad Khozin S-9 

10 1115 Muhamad Setyawan Jodi S-10 

11 1120 Sekar Pramartiwi S-11 

12 1122 Sekar Pramartiwi S-12 

13 1129 Ahmad Khamdani S-13 

14 1130 Aini Sahadati S-14 

15 1131 Bella Dwi Ratnasari S-15 

16 1132 Dahlia Sukma  S-16 

17 1134 Hidayatul Khoiroh S-17 

18 1136 Meliyana Novitasari S-18 

19 1137 Milla Fahira S-19 

20 1138 Muhamad faris Hidayatullah S-20 

21 1139 Muhamad Iqbal Maulana S-21 

22 1140 Nikmatul Wafiroh S-22 

23 1141 Nunung Nur Kholifah S-23 

24 1142 Nur Ikhsan S-24 

25 1145 Sekar Ayu pangestuningrum S-25 

26 1147 Zulfa Salsabila Nada S-26 
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V SDN Karangawen 5 

DemakSiklus.....Pertemuan..... 

Nama Siswa : 

Nama SD :  

Kelas/ Semester :  

Hari/Tanggal :  

Materi  : 

Petunjuk :  Berilah skor pada butir-butir observasi keterampilan guru     

dengan cara memberi tanda check (√) pada kolom 

tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

 

No Indikator  
Tingkat Kemampuan 

Skor 
1 2 3 4 

1 Siap menerima pelajaran      

2 Menanggapi apersepsi      

3 Memperhatikan penjelasan guru      

4 
Menjawab pertanyaan dan 

mengajukan pertanyaan 

     

5 Tertib saat pembentukan kelompok      

6 Aktif dalam diskusi kelompok      

7 Melaksanakan percobaan      

8 Melaporkan hasil percobaan      

9 Menanggapi hasil percobaan      

10 Menyimpilkan hasil diskusi      

Jumlah Skor  

Kriteria Penilaian  
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

  

 

 

 

 

Karangawen, 

Observer 

 

 

 

........................................... 
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Lampiran 10 

INDIKATOR OBSERVASI KEAKTIVAN SISWA 

Kategori 

Pengamatan 
Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Baik Sekali (4) 

1. Siap menerima 

pelajaran 

Tidak tidak 

membawa 

peralatan 

belajar 

Membawa 

peralatan tidak 

lengkap 

Peralatan 

lengkap 

Peralatan 

lengkap dan 

memperhatikan 

guru 

2.Menanggapi 

apersepsi 

Tidak 

menanggapi 

apersepsi guru 

Menanggapi 

dengan hal 

yang tidak 

terkait dengan 

materi 

Menanggapi 

dengan hal 

yang terkait 

dengan materi 

Menanggapi 

dengan hal yang 

terkait engan 

materi dan 

mengaitkan 

dengan 

pengalamannya 

3. Memperhatikan 

penjelasan 

guru 

Tidak 

memperhatika

n 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

sambil bermain 

dengan teman 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

dengan 

seksama 

Memperhatikan 

penjelasan guru 

dan bertanya bila 

belum faham 

4. Menjawab 

pertanyaan dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Tidak berani 

menjawab dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Menjawab 

pertanyaan 

tetapi tidak 

berkaitan 

dengan materi 

Berani 

bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

Berani 

menjawab dn 

mengajukan 

pertanyaan 

sesuai dengan 

materi 

5.tertib saat 

pembentukan 

kelompok 

Tidak mau 

dikelompokka

n 

Ingin memilih 

kelompokknya 

sendiri 

Menerima 

pembagian 

kelompok 

setelah diberi 

Menrima 

pembagian 

kelompok yang 

telah ditentukan 

6. Aktif dalam 

diskusi 

kelompok 

Tidak mau 

bekerjasama 

Bekerja sendiri Mau memberi 

pendapat 

Mau bekerja 

sama, memberi 

pendapat, dan 
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bertanya pada 

teman 

7. melaksanakan 

percobaan 

Tidak 

melakukan 

percobaan 

Melakukan 

sambil bermain 

Melakukan 

percobaan 

Melakukan 

percobaan dan 

aktif membuat 

kesimpulan 

8. Melaporkan 

hasil 

percobaan 

Tidak 

melaporkan 

hasil diskusi 

Melaporkan 

hasil diskusi 

dengan 

bergurau 

Melaporkan 

dengan lengkap 

Melaporkan 

dengan lengkap 

dan memberi 

tanggapan 

laporan 

kelompok lain 

9. Menanggapi 

hasil 

percobaan 

Tidak bisa 

memberikan 

tanggapan 

Memberikan 

tanggapan 

dengan 

bertanya pada 

teman 

Memberikan 

tanggapan 

dengan benar 

Memberikan 

tanggapan 

dengan benar 

dan lantang 

10. Menyimpul-

kan hasil 

diskusi 

Tidak dapat 

menyimpulkan 

hasil diskusi  

Menyimpulkan 

hasil diskusi 

tetapi tidak 

tepat 

Dapat 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

Dapat 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

dengan tepat dan 

sesuai dengan 

materi 
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Lampiran 11 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S-1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 27 

2 S-2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 

3 S-3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 26 

4 S-4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 24 

5 S-5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 27 

6 S-6 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 23 

7 S-7 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 24 

8 S-8 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 23 

9 S-9 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 27 

10 S-10 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 22 

11 S-11 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 26 

12 S-12 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 28 

13 S-13 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 25 

14 S-14 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 32 

15 S-15 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 

16 S-16 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 29 

17 S-17 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 30 

18 S-18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 

19 S-19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 

20 S-20 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 25 

21 S-21 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 

22 S-22 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 30 

23 S-23 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 25 

24 S-24 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 23 

25 S-25 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 26 

26 S-26 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 

Rata-rata 

Skor 
2,85 2,73 2,65 2,50 2,85 2,77 2,70 2,69 2,62 2,40 26,85 

Kriteria B 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

 

Karangawen,22 Mei 2012 

Observer 

 

    

          

      Sri Supriyanti, S.Pd 

NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 12 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S-1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 

2 S-2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 34 

3 S-3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 29 

4 S-4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 26 

5 S-5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 

6 S-6 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 

7 S-7 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 26 

8 S-8 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27 

9 S-9 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 

10 S-10 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 25 

11 S-11 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 

12 S-12 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 29 

13 S-13 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 

14 S-14 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 33 

15 S-15 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 31 

16 S-16 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 29 

17 S-17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 

18 S-18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 

19 S-19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

20 S-20 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 28 

21 S-21 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 29 

22 S-22 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 31 

23 S-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 

24 S-24 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 27 

25 S-25 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 

26 S-26 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 35 

Rata-rata 

Skor 
3,42 3,00 2,88 2,80 3,08 2,77 2,90 2,73 2,62 3,12 29,34 

Kriteria B 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

 

Karangawen,24 Mei 2012 

Observer 

 

    

          

      Sri Supriyanti, S.Pd 

NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 13 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

No Nama Siswa 
Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S-1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 

2 S-2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 35 

3 S-3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 33 

4 S-4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 28 

5 S-5 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 31 

6 S-6 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 29 

7 S-7 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 26 

8 S-8 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 28 

9 S-9 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 33 

10 S-10 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 28 

11 S-11 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 

12 S-12 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 29 

13 S-13 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 30 

14 S-14 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 34 

15 S-15 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 29 

16 S-16 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 32 

17 S-17 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 

18 S-18 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 35 

19 S-19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

20 S-20 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 29 

21 S-21 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 30 

22 S-22 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 33 

23 S-23 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 30 

24 S-24 4 3 2 3 4 2 3 2 2 3 28 

25 S-25 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 29 

26 S-26 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 

Rata-rata Skor 3,42 3,23 3,04 2,80 3,77 2,88 3,00 2,77 2,69 3,12 30,81 

Kriteria B 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

Karangawen,28 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Sri Supriyanti, S.Pd 

       NIP. 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 14 

 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

No Nama Siswa 
Indikator Jumlah 

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S-1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33 

2 S-2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 36 

3 S-3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 34 

4 S-4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 30 

5 S-5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 33 

6 S-6 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 29 

7 S-7 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 32 

8 S-8 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 

9 S-9 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 

10 S-10 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 31 

11 S-11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32 

12 S-12 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 32 

13 S-13 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 32 

14 S-14 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 35 

15 S-15 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 33 

16 S-16 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 

17 S-17 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 

18 S-18 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 36 

19 S-19 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 33 

20 S-20 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 32 

21 S-21 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 33 

22 S-22 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 35 

23 S-23 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 30 

24 S-24 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 33 

25 S-25 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 

26 S-26 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 37 

Rata-rata Skor 3,5 3,23 3,08 3,3 3,77 3,19 3,4 3,12 3,08 3,12 32,76 

Kriteria B 
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Kriteria penilaian : 

 

Skala Penilaian Kategori 

33 ≤ Skor ≤  40 Baik sekali  (A) 

25 ≤ Skor ≤  33 Baik            (B) 

17 ≤ Skor ≤  25 Cukup         (C) 

10 ≤ Skor ≤  17 Kurang(D) 

 

 

Karangawen,31 Mei 2012 

          Observer 

 

           

                       Sri Supriyanti, S.Pd 

       NIP 19611229 198201 2 008 
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Lampiran 15 

 

Data Awal Hasil Belajar IPA 

Kelas V SDN Karangawen 5 Demak 

 

No Nama Siswa 
Ulangan Harian 

Katerangan 
1 2 Rata-rata 

1 S-1 50 60 55 Tidak Tuntas 
2 S-2 70 65 67,5 Tuntas 
3 S-3 60 65 62,5 Tidak Tuntas 
4 S-4 50 50 50 Tidak Tuntas 
5 S-5 80 75 77,5 Tuntas 
6 S-6 50 60 55 Tidak Tuntas 
7 S-7 60 70 65 Tuntas 
8 S-8 60 60 60 Tidak Tuntas 
9 S-9 50 60 55 Tidak Tuntas 

10 S-10 80 70 75 Tuntas 
11 S-11 70 50 60 Tidak Tuntas 
12 S-12 60 50 55 Tidak Tuntas 

13 S-13 70 50 60 Tidak Tuntas 

14 S-14 85 60 72,5 Tuntas 
15 S-15 80 75 77,5 Tuntas 
16 S-16 50 60 55 Tidak Tuntas 
17 S-17 65 50 57,5 Tidak Tuntas 
18 S-18 80 65 75 Tuntas 
19 S-19 80 60 70 Tuntas 
20 S-20 55 60 57,5 Tidak Tuntas 
21 S-21 90 85 87,5 Tuntas 
22 S-22 60 55 57,5 Tidak Tuntas 
23 S-23 65 60 62,5 Tidak Tuntas 
24 S-24 80 75 77,5 Tuntas 
25 S-25 50 60 55 Tidak Tuntas 

26 S-26 90 75 82,5 Tuntas 

Rata-rata 64,81 

Nilai Tertinggi 87,5 

Nilai Terendah 55 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
58% 
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Lampiran 16 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Keterangan 
Pert I Pert II Rata-rata 

1 S-1 50 70 60 Tidak Tuntas 
2 S-2 70 80 75 Tuntas 
3 S-3 70 70 70 Tuntas 
4 S-4 60 50 55 Tidak Tuntas 
5 S-5 70 80 75 Tuntas 
6 S-6 70 40 55 Tidak Tuntas 
7 S-7 60 70 65 Tuntas 
8 S-8 70 60 65 Tuntas 
9 S-9 50 60 55 Tidak Tuntas 

10 S-10 70 80 70 Tuntas 
11 S-11 60 60 60 Tidak Tuntas 
12 S-12 70 60 65 Tuntas 

13 S-13 70 70 70 Tuntas 
14 S-14 80 90 85 Tuntas 
15 S-15 70 80 75 Tuntas 
16 S-16 70 70 70 Tuntas 
17 S-17 70 60 65 Tuntas 
18 S-18 70 80 75 Tuntas 
19 S-19 90 80 85 Tuntas 
20 S-20 50 60 55 Tidak Tuntas 
21 S-21 70 90 80 Tuntas 
22 S-22 70 60 65 Tuntas 
23 S-23 60 60 60 Tidak Tuntas 
24 S-24 70 70 70 Tuntas 
25 S-25 40 60 50 Tidak Tuntas 

26 S-26 70 90 80 Tuntas 

Rata-rata 67,69 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 50 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
69,3% 
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Lampiran 17 

 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Keterangan 
Pert I Pert II Rata-rata 

1 S-1 70 70 70 Tuntas 

2 S-2 80 90 85 Tuntas 

3 S-3 70 80 75 Tuntas 

4 S-4 60 60 60 Tidak Tuntas 

5 S-5 80 70 75 Tuntas 

6 S-6 60 70 65 Tuntas 

7 S-7 60 70 65 Tuntas 

8 S-8 70 70 70 Tuntas 

9 S-9 50 60 55 Tidak Tuntas 

10 S-10 70 80 75 Tuntas 

11 S-11 80 80 80 Tuntas 

12 S-12 70 70 70 Tuntas 

13 S-13 70 60 65 Tuntas 

14 S-14 90 90 90 Tuntas 

15 S-15 90 80 85 Tuntas 

16 S-16 80 70 75 Tuntas 

17 S-17 60 60 60 Tidak Tuntas 

18 S-18 90 70 80 Tuntas 

19 S-19 90 80 85 Tuntas 

20 S-20 50 60 55 Tidak Tuntas 

21 S-21 100 90 95 Tuntas 

22 S-22 80 70 75 Tuntas 

23 S-23 70 70 70 Tuntas 

24 S-24 80 80 80 Tuntas 

25 S-25 70 80 75 Tuntas 

26 S-26 90 90 90 Tuntas 

Rata-rata 74,04 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 55 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
84,62% 
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  PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

  UPTD DIKPORA KECAMATAN KARANGAWEN  

  SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KARANGAWEN  

  Alamat : Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km 20, Kode Pos59566 

 

 

SURAT IJIN PENELITIAN 

No.      /      /  V / 2012 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangawen 5 

memberikan ijin kepada : 

Nama  : Rian Setianingrum 

NIM  : 1401910045 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan untuk 

melaksanakan pengamatan dan pengambilan data di kelas v SDN 

Karangawen 5 Karangawen mulai 13 Mei 2012 sampai 

pengamatan dan penganbilan data selesai.  

Demikian surat ijin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Karangawen,   Mei 2012 

Kepala SDN 5 Karangawen 

 

 

S

Siti  Djuwarijah,A.Ma.Pd 

NIP 19520910 197401 2 006 
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 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

  UPTD DIKPORA KECAMATAN KARANGAWEN  

  SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KARANGAWEN  

  Alamat : Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km 20, Kode Pos59566 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

No.      /      /  V / 2012 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangawen 5 

menerrangkan bahwa : 

Nama :  Rian Setianingrum 

NIM :  1401910045 

Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan telah 

melaksanakan penelitian di SDN Karangawen 5 Kec. Karangawen 

Kab. Demak dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Siswa Kelas V 

SDN Karangawen 5 Demak” 

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Karangawen,   Mei 2012 

Kepala SDN 5 Karangawen 

 

 

S

Siti  Djuwarijah,A.Ma.Pd 

NIP 19520910 197401 2 006 
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) Siklus I 

Mata  pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V (Lima)/ II (Dua)   

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit ( 2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

6.  Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/ 

model. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

C. Indikator 

Pertemuan I 

1.   Menyebutkan sifat-sifat cahaya. 

2. Menemukan contoh sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Membuktikan sifat cahaya merambat lurus. 

4.  Mengidentifikasi sifat cahaya merambat lurus. 

Pertemuan II 

1. Membuktikan sifat cahaya menembus benda bening. 

2. Mengidentifikasi Sifat cahaya Menembus benda bening. 

3. Meneyebutkan contoh cahaya menembus benda bening. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Melalui  

 penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menemukan contoh sifat-sifat 

cahaya. 

3. Melalui percobaan, siswa dapat membuktikan siafat cahaya dapat 

merambat lurus. 

Pertemuan II 

1. Melalui percobaa, siswa dapat membuktikan cahaya menembus benda 

bening 

2. Melalui kegiatan pengamatan bahan, siswa dapat mengidentifikasi 

cahaya menembus benda bening 

3. Siswa dapat menyebutkan contoh cayay dapat menembus benda bening 

dalam kehidupan sehari-hari  

E. Materi Ajar 

Sifat cahaya (Terlampir) 

Cahay merambat lurus (Terlampir) 

Cahaya menembus benda bening (Terlampir) 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

1.  Metode 

 a. Diskusi kelompok 

 b. Demonstrasi 
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 c. Tanya jawab  

 d. Percobaan 

2. Media Pembelajaran 

 Lilin, kertas karton, penjepit, korek api. 

 Kaca bening, kertas tipis, gelas, kardus, tutup gelas, senter 

G. Model Pembelajaran  

CTL (Contextual Teaching ad learning) 

H. Langkah-langakah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Doa  

c. Presensi 

d. Apersepsi 

 Guru mengajak siswa untuk melihat keadaan pada siang dan malam hari 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

f. Guru memotivasi siswa 

g. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

2. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

a. Eksplorasi 

 Guru mengajak siswa untuk menutup mata dan meberikan beberapa 

pertanyaan ( bertanya): 

 Apakah kalian dapat melihat saat mata kalian ditutup?Mengapa? 
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 Saat gberjalan dikegelapan kalian menyalakan senter. Bagaimana arah 

rambatan yang keluar dari senter tersebut? 

 (CTL: konstruktivisme) 

b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, satu kelompok 

beranggotakan 5-6 orang. 

2. Guru membagikan media lembar kerja siswa yang akan digunakan 

untuk percobaan (Inkuiri). 

3. Siswa melakukan percobaan untuk mebuktikan cahaya merambat 

lurus dengan menggunakan media yang telah disediakan. (Inkuiri) 

4. Siswa mendiskuiskan soal pada lembar kerja bersama anggota 

kelompoknya. (Bertanya, msyarakat belajar) 

5. Siswa dengan bimbingan guru menuliskan hasil kerjanya pada lembar 

kerja. (Pemodelan) 

6. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (Pemodelan) 

7. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

c. Konfirmasi  

1. Guru memberikan pertanyaan untuk mendorong, membimbing  dan 

menilai kemampuan siswa. (Refleksi) 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. (Refleksi, bertanya) 
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3. Kegaitan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru memberi penguatan kepada siswa. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

c. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

c. Siswa melakssanakan evaluasi 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Salam  

b. Doa  

c. Presensi 

d. Apersepsi 

 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari siswq sebelumnya tentang 

sifat-sifat cahaya. 

 Guru memberi beberapa pertanyaan: 

 Mengapa Kita bisa melihat gambar yang ad ditelevisi? 

 Bagaiman bila kaca televisi kita tutup dengan buku? Apakah Kalia masih 

bisa melihatnya. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

f. Guru memotivasi siswa 

g. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
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2. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

a. Eksplorasi 

 Guru memberi beberapa pertanyaan: 

 Mengapa Kita bisa melihat gambar yang ad ditelevisi? 

 Bagaiman bila kaca televisi kita tutup dengan buku? Apakah Kalia masih 

bisa melihatnya? (CTL: konstruktivisme) 

b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, satu kelompok 

beranggotakan 5-6 orang. 

2. Guru membagikan media lembar kerja siswa yang akan digunakan 

untuk percobaan (Inkuiri). 

3. Siswa melakukan percobaan untuk mebuktikan cahaya menembus 

benda bening dengan menggunakan media yang telah disediakan. 

(Inkuiri) 

4. Siswa mendiskuiskan soal pada lembar kerja bersama anggota 

kelompoknya. (Bertanya, msyarakat belajar) 

5. Siswa dengan bimbingan guru menuliskan hasil kerjanya pada lembar 

kerja. (Pemodelan) 

6. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (Pemodelan) 

7. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

 

 



135 

 

 

 

c.  Konfirmasi 

1. Guru memberikan pertanyaan untuk mendorong, membimbing  dan 

menilai kemampuan siswa. (Refleksi) 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. (Refleksi, bertanya) 

3. Kegaitan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru memberi penguatan kepada siswa. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

c. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

d. Siswa melakssanakan evaluasi 

I.  Sumber Belajar 

 KTSP, Silabus kelas V. 

 Buku Sains untuk kelas V SD karangan Haryanto, penerbit Erlangga. 

 Buku Sains untuk SD/MI kelas V karangan Sumiati Sa’adah, penerbit 

Titian Ilmu. 

 Buku Dunia IPA untuk kelas V SD karangan Muchtar S.P, Kasmuri 

penerbit Yudhistira. 
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J. Penilaian 

1. Prosedur tes  : Proses dan hasil 

2. Bentuk tes  : Isian dan pilihan ganda 

3. Jenis tes  : Tertulis 

4. Instrumen tes  : Lembar Evaluasi dan Observasi 

 

  Karangawen, April 2012 

 Peneliti 

 

    Rian Setianingrum 
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Lampiran 21 

SIFAT-SIFAT CAHAYA 

A. Cahaya 

Cahaya adalah sinar yang memungkinkan mata melihat yang berupa 

gelombang elektro magnetik (perpaduan antara medan listrik dan medan 

magnet yang tidak membutuhkan medium saat merambat.  

Kita dapat melihat suatu benda karena benda-benda tersebut memancarkan 

cahaya ke mata kita 

Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahayanya 

sendiri, contoh: matahari, lampu, dan nyala api. 

Benda gelap benda yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. 

contoh: kayu, batu, dsn kertas 

B.  Sifat-sifat Caha 

1. Cahaya merambat lurus  

Sinar matahari yang masuk kerumah nampak seperti batang pohon yang 

lurus.Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Contoh lain: 

cahaya lampu senter. 

 

 

 

 

 

2. Cahaya menembus benda bening pada saat merambat 

Cahaya dapat terhalang suatu benda. Jika mengenai suatu benda, ada tiga 

kemungkinan yang akan terjadi: a. Cahaya tidak diteruskan, b. Cahaya 

diteruskan sebagian, c. Cahaya diteruskan seluruhnya. Contoh: kaca 
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jendela, cahaya dapat masuk kedalam rumah karena cahaya dapat 

menembus kaca. 

3. Cahaya dapat dipantulkan  

Saat kita bercermin kita dapat melhat bayangan kita dari cermin, hal ini 

menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan  

4. Cahaya dapat dibiaskan  

Contoh: bagian dasar air sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal 

dari pada sebenarnya 

Cahaya dapat menmbus benda bening 

Benda gelap dibedakan menjadi 3 yaitu  

1. Benda bening  

Benda beningadalah benda yang dapat meneruskan seluruh cahaya yang 

mengenainya.Contoh : kaca  

2. Benda tembus cahaya  

Benda teSmbuscahaya adalah benda yang dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya, namun hanya sebagian cahaya yang dapat diteruskan oleh 

benda tersebut. Contoh: kain tipis  

3. Benda tidak tembus cahaya  

Bendatidaktembuscahayaadalah benda yang tidak dpat meneruskan cahaya 

yang mengenainya. Contoh: triplek, vas bunga  
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Lampiran 22 

Lembar Kerja Kelompok 

Pertemuan I 

A. Tujuan 

Membuktikan Arah perambatan Cahaya 

B.  Alat dan Bahan 

 1. 3 lembar kardus 

 2. 3 penjepit 

 3. lilin dan korek api 

C. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Sediakan 3 lembar kardus dengan ukuran sama besar, 3 penjepit, lilin, 

dan korek api! 

2. Pada tiap-tiap kardus dibuat lubang kecil tepat ditengahnya. 

3. Ketiga karton ditegakkan dengan penjepit. Usahakan ketiga lubang itu 

satu garis lurus! 

4. Letakkan lilin yang menyaladibeelakang kardus ketiga. 

5. Lihatla cahaya lilin dari depan kadus yang paling dekat dengan mata! 

Dapatkah kamu melihat cahay lilin itu 
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6. Salah satu karton digeser kekanan atau kekiri sehingga ketiga lubang 

tidak dalam satu garis lurus. Dapatkah kamu melihat cahay lilin  

7. Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut! 

 Berilah tanda V  di kolom cahaya lilin sesuai dengan hasil 

pengamatanmu ! 

No Posisi Lubang-lubang Cahaya Lilin 

a. Dalam satu garis lurus   

b. Tidak dalam satu garis 

lurus 

  

 

8. Susunlah laporan kegiatan ini beserta kesimpulan! 
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Lampiran 23  

Lembar Kerja Kelompok 

Pertemuan II 

B. Tujuan 

Membuktikan  cahaya dapat menembus benda bening 

B.  Alat dan Bahan 

 Senter 

Gelas bening, gelas berwarna, kaleng, batu, kardus, buku tulis, plastik 

bening, plastik hitam, tutup gelas plastik, kursi kayu. 

C. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Letakkan masing-masing benda diatas meja. 

2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai benda-benda. 

3. Amati berkas cahaya senter dibalik tiap benda saat disinari. 

4. Catatlah hasil kegiatanmu pada tabel berikt dengan memberi tanda (V) 

pada kolom dibaawah ini. 

No Nama Benda Tembus Cahaya 
Tidak Tembus 

Cahaya 
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Pertanyaan 

1. Apa saja benda-benda yang dapat ditembus cahaya senter? 

2. Apa saja benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya senter? 
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Lampiran 24 

Lembar Evaluasi 

Siklus I Pertemuan I 

KISI-KISI SOAL 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri Karangawen 5 

Kelas / Semester  : V / II 

Mata Pelajaran  : Sains 

Pokok Bahasan  : Sifat-sifat cahaya 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Jumlah Soal   : 10 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Siklus I Pertemuan 1 

Kompetensi Dasar Indikator 
No. 

Soal 

Jenjang Kemampuan 
Skor 

Total 

Kunci 

Jawab

an 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

6.1 

Mendeksrips

ikan sifat-

sifat cahaya 

1. Menyebutkan sifat-sifat 

cahaya 

2. Menemukan contoh 

sifat-sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Membuktikan sifat 

cahaya merambat lurus 

4. Mengidentifikasi sifat 

cahaya merambat lurus 

5. Menyebutkan contoh 

merambat lurus dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1,2,3, 

6 

4,8 

 

 

5,7 

 

 

4,7 

9,10 

v   

 

v 

 

 

 

 

 

 

v 

   b,d,c,a 

 

c,a 

 

 

d,d 

 

 

c,d 

a,b 
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Nama   :  

No Absen : 

Soal 

Berilah tanda silang (X) pada huruf pada jawaban yang benar ! 

1. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat cahaya, kecuali … 

a. Cahaya merambat lurus 

b. Cahaya tidak dapat menembus benda bening  

c. Cahaya dapat dibiaskan  

d. Cahaya dapat dipantulkan  

2. Benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut … 

a. Benda bening  

b. Benda gelap 

c. Berkas cahaya 

d. Sumber cahaya 

3. Diantara benda-benda berikut yang merupakan benda gelap adalah … 

a. Matahari 

b. Nyala api  

c. Kertas  

d. Cahaya lampu 

4. Cahaya matahari yang masuk kerumah melalui celah-celah kecil tampak 

seperti batang pohon yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya … 

a. Dapat dipantulkan  

b. Dapat dibiaskan  
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c. Merambat lurus 

d. Menembus benda bening  

5. Gambar di bawah merupakan kegiatan untuk membuktikan sifat cahaya, 

yaitu… 

 

a. Cahaya dapat dibiaskan  

b. Cahaya dapat dipantulkan 

c. Cahaya dapat menembus benda bening 

d. Cahaya merambat lurus 

6. Cahaya merambat secara … 

a. Lurus 

b. Berbelok 

c. Membias 

d. Baur 

7. Pada gambar dibawah, cahaya lilin tidak dapat dilihat pengamat apabila layar 

karton tebal B digerakan sedikit ke kanan. Hal ini disebabkan karena 

cahaya…. 

a. Dipantulkan 

b. Dibiaskan 

c. Dibelokkan 

d. Terhalang 
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8. Saat kita bercermin kita dapat melihat bayangan kita dicermin. Peristiwa ini 

menunjukkan salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu … 

a. Cahaya dapat dipantulkan  

b. Cahaya merambat lurus 

c. Cahaya menembus benda bening  

d. Cahaya dapat dibiaskan  

9. Proyektor film yang dipancarkan kearah layar pada gedung bioskop 

menggunakan prinsip cahaya yaitu … 

a. Cahaya merambat lurus 

b. Cahaya dapat menembus benda bening  

c. Cahaya dapat dipantulkan 

d. Cahaya dapat dibiaskan  

10. Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus adalah … 

a. Memantulnya cahaya pada cermin  

b. Rambatan cahaya lampu senter 

c. Cahaya menembus benda bening  

d. Terbentuknya pelangi pada saat hujan 
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Kunci Jawaban  

1. B 

2. D 

3. C 

4. C 

5. D 

6. A 

7. D 

8. A 

9. A 

10. B 

 

Penilaian: 

Skor = 
 

 
 x100 (Skor 0-100) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya Butir Soal 
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Lampiran 25 

Lembar Evaluasi 

Siklus I Pertemuan II 

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Semua yang memancarkan cahaya disebut... . 

2. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah... . 

3. Benda gelap ... memancarkan cahaya sendiri 

4. Benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang diterimanya 

disebut... . 

5. Benda tidak tembus cahaya akan ...cahaya yang diterimanya. 

6. Cahaya dapat menembus air yang jernih karena air yang jernih termasuk 

benda... . 

7. Gelas bening dapat ditembus cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat... . 

8. Kita tidak dapat melihat benda yang ada dibalik pintu kayu karena kayu 

termasuk benda... . 

9. Kita dapat melihat benda dibalik kaca karena kaca ... cahaya. 

10. Benda yang tembus cahaya akan .... cahaya yang diterima. 
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Kunci jawaban 

1. Sumber cahaya 6. Benda bening    

2. Matahari 7. Menembus benda bening    

3. Tidak dapat 8. Benda tidak tembus cahaya  

4. Benda bening 9. Meneruskan  

5.  Memantulkan 10. Meneruskan   

 

Penilaian: 

Skor = 
 

 
 x100 (Skor 0-100) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya Butir Soal 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II 

Mata  pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V (Lima)/ II (Dua)   

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit ( 2 x pertemuan) 

B. Standar Kompetensi 

6.  Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/ 

model. 

C. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

D. Indikator 

Pertemuan I 

1.    Menyebutkan sifat bayangan pada cermin datar, cekung , dan cermin 

cembung 

2. Memberikan contoh benda yang meanfaatkan cermin datar, cekung dan 

cembung 

Pertemuan II 

1. Membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. 

2. Membuktikan cahaya putih terdiri dari bebagai warna. 

3. Meneyebutkan contoh peristiwa pebiasan dan penguraian cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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E. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Melalui percobaan siswa dapat menyebutkan sifat bayangan yang terjadi 

pada cermin datar, cekung dan cembung 

2. Siswa dapat meberikn contoh benda yang memanfaatkan cermin datar, 

cembung dan cekung 

Pertemuan II 

1. Melalui percobaa, siswa dapat membuktikan cahaya dapat dibiaskan. 

4. Melalui kegiatan pengamatan bahan, siswa dapat mengidentifikasi 

cahaya menembus benda bening 

5. Siswa dapat menyebutkan contoh cahaya dapat menembus benda bening 

dalam kehidupan sehari-hari  

F. Materi Ajar 

Cahaya dapat dipantulkan (Terlampir) 

Cahayadapat dibiaskan  (Terlampir) 

Cahaya dapat diuraikan (Terlampir) 

G. Metode dan Media Pembelajaran 

1.  Metode 

 a. Diskusi kelompok 

 b. Demonstrasi 

 c. Tanya jawab  

 d. Percobaan 
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2. Media Pembelajaran 

 Sendok sayur stainless steel, bolpoin, pensil, mangkuk bening, uang 

logam, baskom, cermin datar, selembar kertas putih 

H. Model Pembelajaran  

CTL (Contextual Teaching ad learning) 

I. Langkah-langakah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Doa  

c. Presensi 

d. Apersepsi 

 Guru mengulang kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya 

(refleksi) 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

f. Guru memotivasi siswa 

g. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

2. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

a. Eksplorasi 

 Guru mengajak siswa untuk menutup mata dan meberikan beberapa 

pertanyaan ( bertanya): 

 Mengapa kaca spion motor/ mobil mengguanak cermin cembung? 

 (CTL: konstruktivisme) 
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b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, satu kelompok 

beranggotakan 5-6 orang. 

2. Guru membagikan media lembar kerja siswa yang akan digunakan 

untuk percobaan (Inkuiri). 

3. Siswa melakukan percobaan untuk mebuktikan bayangan yang 

dibentuk cermin cembung dan cermin cekung dengan menggunakan 

media yang telah disediakan. (Inkuiri) 

4. Siswa mendiskuiskan soal pada lembar kerja bersama anggota 

kelompoknya. (Bertanya, msyarakat belajar) 

Siswa dengan bimbingan guru menuliskan hasil kerjanya pada lembar 

kerja. (Pemodelan) 

5. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (Pemodelan) 

6. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

c. Konfirmasi  

1. Guru memberikan pertanyaan untuk mendorong, membimbing  dan 

menilai kemampuan siswa. (Refleksi) 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. (Refleksi, bertanya) 
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3. Kegaitan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru memberi penguatan kepada siswa. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

c. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

c. Siswa melakssanakan evaluasi 

Pertemuan II 

4. Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Salam  

b. Doa  

c. Presensi 

d. Apersepsi 

 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari siswq sebelumnya tentang 

sifat-sifat cahaya 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

f. Guru memotivasi siswa 

g. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

5. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

a. Eksplorasi 

 Guru memberi beberapa pertanyaan: 

 Mengapa saat kita melihat ikan dikolam ukurannya tampak bessar? 

(CTL: konstruktivisme) 
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b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, satu kelompok 

beranggotakan 5-6 orang. 

2. Guru membagikan media lembar kerja siswa yang akan digunakan 

untuk percobaan (Inkuiri). 

3. Siswa melakukan percobaan untuk mebuktikan cahaya pembiasan 

cahaya dan penguraian cahaya dengan menggunakan media yang telah 

disediakan. (Inkuiri) 

4. Siswa mendiskuiskan soal pada lembar kerja bersama anggota 

kelompoknya. (Bertanya, msyarakat belajar) 

5. Siswa dengan bimbingan guru menuliskan hasil kerjanya pada lembar 

kerja. (Pemodelan) 

6. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. (Pemodelan) 

7. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

c.  Konfirmasi 

1. Guru memberikan pertanyaan untuk mendorong, membimbing  dan 

menilai kemampuan siswa. (Refleksi) 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. (Refleksi, bertanya) 
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3. Kegaitan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru memberi penguatan kepada siswa. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

c. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

d. Siswa melakssanakan evaluasi 

I.  Sumber Belajar 

 KTSP, Silabus kelas V. 

 Buku Sains untuk kelas V SD karangan Haryanto, penerbit Erlangga. 

 Buku Sains untuk SD/MI kelas V karangan Sumiati Sa’adah, penerbit 

Titian Ilmu. 

 Buku Dunia IPA untuk kelas V SD karangan Muchtar S.P, Kasmuri 

penerbit Yudhistira. 

J. Penilaian 

1. Prosedur tes  : Proses dan hasil 

2. Bentuk tes  : Isian 

3. Jenis tes  : Tertulis 

4. Instrumen tes  : Lembar Evaluasi dan Observasi 

 Karangawen, April 2012 

 Peneliti 

 

      Rian Setianingrum 
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Lampiran 27 

Lembar kerja Kelompok  

Siklus II Pertemuan I 

D. Tujuan 

Menentukan sifat bayangan pada cermin  

B.  Alat dan Bahan 

1. Sendok 

 2. penggaris, bolpoin  

C. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Sediakan penggaris, pensil dan sendok ssayur 

2. peganglah sendok sayur dengan bagian belakang kepala sendok 

(cembung) berjarak 30 cm. 

3. Perhatikan bayanganmu dalam sayur itu 

a. Tegak atau terbalikkah bayanganmu dalam sendok sayur 

b. Bagaimana ukuran bayangan itu? (diperbesar, sama besar, ataukah lebih 

kecil) 

c. Apa sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan ini? 

4. Baliklah sendok tersebut yang cekung 

5. Perhatikan bayanganmu dalam sendok sayur 

a. Tegak atau terbalikkah bayangn wajahmu disendok?Bagaiman 

ukurannya? 

6. tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan diatas! 
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Lembar kerja Kelompok  

Siklus II Pertemuan II 

E. Tujuan 

Membuktikan pembiasan cahaya 

Membuktikan penguraian cahaya 

B.  Alat dan Bahan 

1. pensil, gelas, uang logam 

 2. baskom, cermin datar, kertas HVS 

C. Langkah-langkah Kegiatan 

 Percobaan 1 

1. Isilah mangkok dengan air 

2. Celupkan sebagian pensil kealam air. Amati apa yang terjadi? 

 Apakah pensi tampak lurus atau bengkok? 

4. Masukkan uang logam kedalam mangkok. Lihatlah uang logam dari 

jarak agak jauh. Tandai tempat kamu berdiri! 

5. Isilah mangkok dengan air bening secara perlahan sehingga tidak 

mengubah posisi uang logam 

6. Lihatlah kembali logam itu dari tempat kamu berdiri tadi 

 Bagaimana letak uang loganm pada saat diberi air dengan sudah diberi 

air? 
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Percobaan II 

1. Isilah baskom dengan air jernih 

2. Masukkan cermin datar kedalam baskom 

3. Aturlah posisisehingga dapat memantulkan matahari 

4. Gunakanlh selembar kertas putiutkmengakap pentulan cahay matahari 

5. Amatilah apa yang terjadi 

a. Warna-warna apa yang terlihat olehmu? 

b. Mengapa menggunakan air jernih? 
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Lampiran 28 

Lembar Evaluasi 

Siklus II Pertemuan I 

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Benda yang mempunyai permukaan licin atau mengkilap disebut... . 

2. Cermin yang mempunyai bagian pemantul cahaya berupa cembungan 

disebut cermin... . 

3. Saat kita bercermin kita menggunakan cermin ... . 

4. Berkas cahaya pantulan pada permukaan yang rata, dipantulkan... . 

5. Sifat bayang pada cermin cembung adalah... . 

6. Bayangan semu adalah ... . 

7. Sifat bayangan semu tegak sama dengan bendanya dibentuk oleh cermin... . 

8. Sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung bila letak benda jauh dengan 

cermin adalah... . 

9. Kaca Spion mobil memanfaatkan cermin ... .. 

10. Macam-macam cermin adalah... . 
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Kunci jawaban 

1. Cermin 6. Bayangan yang dilihat dalam cermin 

2. Cermin cembung 7. datar    

3. Teratur 8. Nyata terbalik  

4. Cermin cekung 9. Cermin cembung  

5.  Maya, tegak, lebih kecil 10. Datar, cembung, cekung   

 

Penilaian: 

Skor = 
 

 
 x100 (Skor 0-100) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya Butir Soal 
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Lampiran 29 

Lembar Evaluasi 

Siklus II Pertemuan II 

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Dasar sungai yang airnya jernih tampak dangkal merupakan akibat dari ... . 

2. Apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan dengan 

arah ... garis normal. 

3. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal apabila merambat dari ... ke... . 

4. Zat perantara yang dilalui cahaya disebut... . 

5. Cahaya yang mengani lensa akan... . 

6. Warna-warna pelangi adalah ... . 

7. Warna-warna pelangi timbul karena... . 

8. Garis maya yang tegak lurus pada bidang batas kedua zat disebut... . 

9. Cahaya dapat dibiaskan bila melalui dua medium ... .. 

10. Terbentuknya warna pada gelembung sabun merpakan peristiwa akibat ... . 
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Kunci jawaban 

1. Pembiasan cahaya 6. Mejikuhibiniu 

2. Mendekati garis normal 7. Penguraian cahaya    

3. air ke udara 8. Garis Normal  

4. Medium 9. Berbeda  

5.  Dipantulkan 10. Penguraian cahaya   

 

Penilaian: 

Skor = 
 

 
 x100 (Skor 0-100) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya Butir Soal 
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Lampiran 30 

FOTO/ DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 : Guru melaksanakan kegiatan awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 : Guru membangun pengetahuan dasar siswa melalui proses pengamatan 

(konstruktivisme) 
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Foto 3 : Guru membangun pengetahuan dasar siswa melalui proses pengamatan 

(konstruktivisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 : Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui bertanya 
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Foto 5 : Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 : Membimbing siswa dalam kegiatan penemuan (inkuiri) 
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Foto 7 : Membimbing siswa dalam kegiatan penemuan (inkuiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 :Menciptakan masyarakat belajar 
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Foto 9 : Melaksanakan permodelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 : Melakukan refleksi 
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Foto 11 : Siswa mengerjakan evaluasi (penilaian outentik) 

 


